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AZ OKTATASI MINISZTER JUTALMAZTA A PEDAGÓGUST 

Csokonai-díjat kapott 
a szentesi Bácskai Mihály 
A magyar kultúra napján Csoko-

nai-díjat adományozott az oktatá-

si miniszter Bácskai Mihálynak. A 

betegségből lábadozó pedagógus 

helyett felesége vette át az elis-

merést. 

BUVHÓ GABRIELLA 
A nem hivatásos művészetek terüle-
tén kiemelkedő értékű tevékenységet 
végző alkotók és művészetpedagógu-
sok között tartotta érdemesnek az ok-
tatási és kulturális miniszter a szentesi 
Bácskai Mihályt a Csokonai Vitéz Mi-
hály Alkotói-díjra. Hiller Istvántól az 
elismerést a kitüntetett felesége, Bács-
kai Mihályné Molnár Erzsébet vette 
át. A magyarországi diákszínjátszás 
meghatározó személyisége örül a ki-
tüntetésnek, elnézegeti a költő dom-
ború portréját. Szívesen emlékszik 
vissza arra az időszakra, amikor diák-
jaival és kollégáival Csurgón vett részt 
színjátszó találkozókon - éppen abban 
a városban, ahol Csokonai gimnáziu-
mi tanárként tanítványainak vígjáté-

kokat rendezett. A reményhez című 
költeményét halhatat lannak nevezte 
az idős pedagógus, aki nemrégiben 
súlyos műtéten esett át: a minap há-
rom hónapnyi lábadozás után sétálni 
merészkedett. 

Lapunknak elmondta, szívesen ün-
nepelné együtt ebben az évben a diá-
kokkal a drámai tagozat harmincéves 
fennállását. Szerinte a Horváth Mihály 
Gimnázium tantestülete erős és össze-
tartó, a diákság pedig szabad, kezde-
ményező. Mint mondta, hisz abban az 
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öntisztulási folyamatban, melynek kö-
szönhetően közös erővel kikevered-
nek, kinőnek a mostani helyzetből, 
akkor pedig visszatérhetnek a boldog 
és válságmentes időszakok, amelyek 
egykor voltak. 

Bácskai Mihály első országos sike-
rét 1971-ben szerezte a Férhő kéne 
mönni című diákszíndarab rendezésé-
vel, az előadásról szóló kritika szerint 
a szereplők a gyerekes naiv mókázás 
és a vaskos, paraszti humor között 
hintáztak, színpadi mozgásuk pedig 
korukat meghazudtoló. 1988-ig rende-
zett, utoljára saját kreációként a Variá-
ciókat. Ma is vallja, hogy a személyi-
ségformálás legnagyszerűbb játékos 
eszköze a színpad. Gondolatait a Di-
ákszínpad és diákszínjátszás című 
könyvében foglalta össze, mely kézi-
könyv lett. Hosszú csend után az el-
múlt évben részt vett a debreceni or-
szágos diákszínjátszó fesztivál zsűrijé-
nek munkájában, „akik ott voltak, ta-
lán azok közül néhányan észrevették, 
hogy tudok még valantYt mondani. . ." 
- fogalmazott. 

SZELLEMŰZŐ GONGGAL NYÍLT MEG A REÖK INDONÉZ KIÁLLÍTÁSA. Zenés-táncos indo-

néz esttel nyílt meg a szegedi Regionális Összművészeti Központban az Indonézia 

képekben című tárlat szombaton este. A három magyar alkotó - Balogh László, 

Gallatz Rita és Bárdos Yvette - ösztöndíjjal tanult a távoli szigetországban. A fest-

ményeikből, batikjaikból és fotóikból rendezett összeállításhoz Mangasi Sihom-

bing, az Indonéz Köztársaság nagykövete és Solymos László alpolgármester mon-

dott köszöntőt. Fotó: Segesvári Csaba 

KONDE LAJOS MISÉZIK A SZEGEDI DÓMBAN. A TÖRVÉNY MINDENKIRE EGYFORMÁN VONATKOZIK Fotó: Schmidt Andrea 

Misézik vagy vezet? 
A katolikus püspökök arra kérik a szakminisztert, hogy a rendőrök ne bün-

tessék a misebort fogyasztó papokat. Kiss-Rigó László szerint vasárnapon-

ként egy-egy pap két-három helyen is misézik. A rendőrség pedig úgy nyi-

latkozik: ők jogalkalmazók, és a hatályos jogszabályokat tartatják be az ál-

lampolgárokkal. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Takács Albert igazságügyi és 
rendészeti miniszterhez fordult, hogy 
a papok esetében a misebor fogyasz-
tását a rendőrök ne büntessék. A kato-
likus papok mindennap miséznek, 
amelyhez szervesen hozzátartozik a 
misebor fogyasztása. Ennek szankcio-
nálása a katolikus egyházat súlyos 
helyzetbe hozhatja, ugyanis a január 
20-án életbe lépett rendelkezés szerint 
a legkisebb alkoholszint kimutatása is 
a jogosítvány bevonásával jár. 

A püspökök azt kérik a szakminisz-
tertől, hogy tekintsen el ettől a szankció-
tól, mert a paphiány miatt plébánosaik 
több településen is tartanak miséket. 

- Vasárnaponként szinte minden pap 
két vagy három helyen misézik - nyi-
latkozta lapunknak Kiss-Rigó László. A 
szeged-csanádi megyés püspök elmon-
dása szerint a miséken csak minimális 
- egy-két kortynyi - bort fogyasztanak, 
aminek semmilyen élettani hatása 
nincs. A püspök szerint ők nem vala-
miféle kiváltságot szeretnének elérni. 

- A rendőrség jogalkalmazó, és a ha-

tályos jogszabályokat tartatja be az ál-
lampolgárokkal - mondta el Tuczakov 
Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivője. Hozzátette: a 
közlekedési rendőrök nem tehetnek kü-
lönbséget autós és autós között. 
Amennyiben elszíneződik az alkohol-
szonda, a rendőr elveszi a jogosítványt, 

költséget jelentene az egyháznak. A 
katolikus egyház jelenlegi elképzelése 
szerint a püspökök igazolványt adnak 
majd az egyházmegyéjükben tevé-
kenykedő papoknak, amivel bizonyí-
tani tudják, hogy munkaköri köteles-
ségükből fakadóan ittak alkoholt. 

- Szerintem ez nem kérdés, annyira 
csekély az a mennyiség, amit a misén 
el kell fogyasztanunk, amit nem hi-
szem, hogy kimutatna a szonda, így ez 
a jogszabály-módosítás nem jelenthet 
gondot a hivatásunkra nézve - fogal-
mazott kérdésünkre Katona Pál. A föl-

Csak a bor jó 
A katolikus egyház szertartásain nem lehet mást használni az áldozáshoz, mint 

szőlőből, hagyományos eljárással készült - így alkoholtartalommal rendelkező -

bort, sem szőlőlé, sem más ital nem megfelelő - tudtuk meg Kiss-Rigó László 

megyés püspöktől, aki még elmondta: ezen a hagyományon biztos, hogy nem 

változtatnak. 

és eljárást indít a sofőr ellen. A szóvivő 
megemlítette, hogy például a borászok, 
borkóstolók munkájukból kifolyólag 
szintén alkoholt fogyasztanak. A jog-
szabályok alól azonban ők sem kivéte-
lek, hanem - sofőrrel vagy egyéb mó-
don - meg kell oldaniuk az utazásukat. 

- Sofőröket nem tudunk a plébáno-
sok mellé adni - vágott vissza Kiss-Ri-
gó László, aki szerint mindez nagy 

deáki esperesplébános faluján kívül 
Marosleién és Óföldeákon is szolgál, 
így minden vasárnap három misén 
vesz részt, a helyszínek között autóval 
utazik. Ilyenkor azonban a lehető leg-
kevesebbre csökkenti az elfogyasztott 
misebor mennyiségét - egyéblcént el-
mondta: sosem hallott róla, hogy bár-
melyik kollégájával szemben ilyen ok-
ból eljárást indítottak volna. 

HORVÁTH DEÜSŐ 

Alkoholmentes konyakmeggyet! 
Hatalmas indulattal előre kell bocsánatom, a nulla toleran-
cia minden fajtájával egyetértek. Avval is, hogy aki vezet, 
ne igyon. Fél kézzel se, ahogy telefonálni még szoktak. A 
legszebb intelem, a konyakmeggy is elviheti a jogosítvá-
nyodat. Egyetlen szem is. Ha beindul a szonda színeválto-
zása, ugrik a jogsi. A digitális szonda intésére is. 

Sok ezer áldozat bőrére ment a játék! 
Szemléltető példaként hozza elő a hírközlés, az első két 

napon hányat vettek át kormányülésből immár nem szocia-
lista, de kapitalista megőrzésre. Látod, bibast, minek ittál? -
mondaná Gárdonyi Sárközije. Ha azonban következetes akar-
na lenni az antialkoholistaí?) hatalom, ráíratná a konyak-
meggyes dobozra is intelmét: A konyakmeggy súlyosan káro-
sítja az ön és társai jogosítványát. Vagy a miséző kehely kör-
fölirata is ez lenne? Szóból ért a magyar, ha nem is mindig. 

Azt nem tudhatom, mennyivel csappanna meg a ko-
nyakmeggyes bonbonforgalom, de bízom benne, már ter-
vezőasztalon. van az alkoholmentes változat, és hamaro-
san a volán mögött ülők kényére-kedvére ajánlják is. Attól 
nem tartok, hogy a legközelebbi tüntetésen már erről szól-
nak a bekiabálások, de eljöhetne ez az idő is. Arra meg ír-
ják rá majd kan betűkkel, hogy állampolgári joga a masi-
nisztának is, hogy ebből vegyen és egyen. Akár két marok-
kal is tömhesse magába. 

Párhuzamba állítható példának itt van előttünk a kö-

lyökpezsgő. Akad már másik változata is, a lényeg bennük 
a buborék, és nem a szesztartalom. Csak át ne programozza 
valaki a szondát a buborék érzékelésére! Lényeges szem-
pont volt itt is, hogy ne csorbuljon a pezsgőgyárak jövedel-. 
me. Nem tudom ugyan, ha beüt majd nálunk is az alkohol-
lal hajtott autózás divatja, szerephez juthat-e ott is az alko-
holmentes változat. Mert fenyeget az a veszély, a sofőr 
szondázása is csak álló motor mellett lehet ajánlott. A kata-
lizátor nélküli kipufogók gáza is belegyűrűzhet a szondába. 

És itt van a példaként szerepelhető alkoholmentes sör 
is. Legalább az illúzió maradjon meg! 

Egy lépéssel tehát előrébb jutottunk. A nulla toleran-
cia köre bővült valamivel, de talán elérjük majd, a 
nagy-nagy bűnök miniatürizált változatai előtt is lehúzzák 
egyszer a rolót. Eddig, ugye, úgy volt, a szóbeszéd is ezt ál-
lítja, a kicsi bűnök elkövetőit hamar bevarrják a dutyikba, 
a nagyokat viszont fölmentik. A lopásoknál, más csalfasá-
goknál elég lesz annyit belekódolni valahogy az emberek-
be, hogy ez nem az enyém, tehát hozzá se nyúlok. Ha nin-
csen pénzem, nem költök! És ez elterjed akár az állam-
adósságok körében is. Talán az ítéletkimondó formaszö-
vegbe is belefészkeli magát, valahogy így: A Magyar Köz-
társaság nevében, a nulla tolerancia jegyében... 

És akkor már elmondhatjuk, ennyivel is közelebb van 
a Kánaán. 


