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Könyvajánlat

Ér te lmiség i  ta lá lkozó
Párkányban

A múlt század kilencvenes éveiben több alkalommal is sor ke-
rült a szlovákiai magyar értelmiség találkozójára. Az egyik szín-
helye – 1997. május 19-én – Ipolyság volt. Ezt a hagyományt újí-
totta fel a Szlovákiai Magyar Értelmiségi Fórum, amely 2004.
ápr. 24-én Párkányban, a Városi Művelődési Központban szer-
vezett problémafelmérő és -felvető értelmiségi sereglést. Társ-
rendezők: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákiai Magyar
Írók Társasága és a Szlovákiai Magyar Professzorok Klubja. A
talákozó témája: Kisebbségi közösségépítés az Európai Unióban.

A mintegy 200 meghívottat és érdeklődőt Miklósi Péter a Fó-
rum nevében, a vendéglátók nevében Ján Oravec, Párkány pol-
gármestere, a politikusok részéről pedig Bugár Béla, az SZK par-
lamentjének alelnöke köszöntötte.

Az első témakör – A szlovákiai magyar intézményrendszer
fejlődése és helyzete napjainkban – előadói Fábri István, Lampl
Zsuzsanna, Tóth Károly és Öllős László voltak. A /reál/értelmiség
szerepéről a kisebbségi társadalomban /2. témakör/ Rácz Olivér,
Hunčík Péter és Szarka László előadása hangzott el. A tanács-
kozás 3. témakörében a kisebbségekkel kapcsolatos törvényekről
és konkrét intézkedésekről esett szó. Az előadók: Csáky Pál mi-
niszterelnök-helyettes, Gyurovszky László miniszter, Bauer
Edit parlamenti képviselő, valamint Pósa Lajos és Zászlós
Gábor vállalkozók.

Délután – a három témának megfelelően – három szekcióban
folyt a tanácskozás. Az itt megfogalmazott problémákról, ajánlá-
sokról az őszre tervezett szakmai találkozókon esik majd bőveb-
ben szó.

Hisszük, hogy az alapjában véve bizakodó hangulatból és el-
tökéltségből jócskán marad az őszi összejövetelekre is.

/korpás/

KULTÚRA

Európa a nőkért – a nők
Európáért 

Rendkívüli tehetség és fel-
fokozott beleérző képesség
szükséges ahhoz, hogy egy író
szinte azonos izzással élje meg
személyisége fejlődésének sors-
fordító mozzanatait, családtag-
jainak, rokonainak, barátainak,
művésztársainak, ismerőseinek,
híres államférfiaknak tetteit,
magatartásformáit, de az egész
társadalmi és kultúrközeg csak-
nem valamennyi megnyilvánu-
lását. Ilyesmire vállalkozott, s
ilyesmivel birkózott meg az
olvasottság színpadára visz-
szatérő Márai Sándor, akinek
regényes életrajza, az Egy pol-
gár vallomásai a XX. századi
magyar írás egyik kulcsműve.
Remekművében egy városhoz:
Kassához, egy osztályhoz: a pol-
gársághoz, s egy életformához:
az európai kultúrához gyermek-
évei tájaira, a Felvidékre, ifjú-
kori élményeinek színhelyeire:
Berlinbe, Párizsba, Velencébe
kalauzolja el olvasóit.

Ízelítőül idézünk néhány

sornyi vallomást írói mivoltáról:
„A munka, mint valamilyen be-
tegség, lassan elhatalmasodott
életemben. Írni nem »egészsé-
ges« embernek való feladat;
egészséges ember mindenek-
előtt egészséges, s azért dolgo-
zik, hogy megközelíthesse az
életet; az író azért dolgozik,
hogy megközelíthesse a mű mé-
lyebb tárnáit, ahol veszélyek
várják, földomlás, zuhatag és
bányalég. Az írás elsőrendűen
valóban az, ahogy egyik leg-
nagyobb értője és analitikusa,
Osvát Ernő nevezte el: életmód.
Az írónak írói életet vagy lega-
lább íróhoz méltó életet kell él-
ni, ez a föltétel, mely nem tűri
az alkudozást.”

A könyv színes nyelvezete,
gazdag ismeretanyaga bizonyá-
ra megnyeri az igényes olva-
sók tetszését, de talán minden-
kiét, aki a szép magyar írás alá-
zatos híve.
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Ezen a címen hirdette meg
a Közép-európai Alapítvány az
Új Nő klubjának vezetőivel a
nők részére összeállított  ren-
dezvénysorozatot, melyre áp-
rilis 16-án és 17-én került sor
az Ipolysági Városi Könyvtár-
ban. A rendezvénysorozat a-
nyagi kiadásait európai uniós
pénzekből a Közép-európai A-
lapítvány fedezte.

Kolomijec Csilla, az alapít-
vány képviseletében és Both
Enikő /az Új Nő folyóirattól/
olyan előadókat biztosítottak a
pénteki rendezvény résztvevői
nek, mint Hermann Judit, a
magyarországi NaNe egyesület
dolgozója, aki a családon belü-
li erőszakról tartott előadást,
ill. Szapu Marianna, a Ko-
menský Egyetem filozófiai ka-
rának docense, aki az esélye-
gyenlőségről tartott beszámolót.

Szombaton a közismert és
közkedvelt dr. Bordás Sándor
pszichológus egész napos ön-
fejlesztő tréningen önismeret-
ről, a kommunikáció törvényei-
ről, a megfelelő viselkedés ha-
tékonyságáról és a toleranciáról,
a konfliktuskezelésről oktatta

az érdeklődőket.
A rendezvénysorozatot foly-

tatni kell – ezzel az elhatáro-
zással távoztak a résztvevők a
nagyon sok hasznos informá-
ciót nyújtó előadásokról.

Jó pár évnek el kell még tel-
nie ahhoz, hogy viselkedésün-
ket megváltoztatva, igazi euró-
pai nőkké és férfiakká válhas-
sunk. Az ilyen előadások segí-
tenek az első lépések megtéte-
lénél, és lassan, mint ahogy a
gyermek tanul járni, mi felnőt-
tek is megváltoztathatjuk rossz
szokásainkat, megtanulhatjuk
az egymás iránti szeretetet és
tiszteletet. Megtanulunk em-
berként szeretni, szeretni egy-
mást és önmagunkat is, hiszen
csak egyszer élünk.

A nők elleni erőszakról, saj-
nos, egyre gyakrabban beszél-
nek környezetünkben is. Sok-
szor időben lenne szükség se-
gítségre ahhoz, hogy a legször-
nyűbb esetek elkerülhetővé
váljanak.

Közzéteszünk néhány fon-
tos címet és telefonszámot, hogy
– szükség esetén – tudjanak az
érintettek hová fordulni:

– Aliancia žien Slovenska, Bratislava; tel.: 0903-519550
– Áno pre život, Rajecké Teplice; tel.: 041/5494950, 

e-mail: apz@marta.sk
– Fenestra, Košice; tel.: 055/6256237
– Pro Familia, Humenné; tel.: 057/7757773
– Pro Familia, Martin; tel.: 043/4220853
– Občianske združenie Pomoc rodine, Michalovce; 

tel.: 056/6884473
– Centrum Nádej, Bratislava; tel.: 02/62249914
– Detský fond SR, Bratislava; tel.: 02/43422634
– Krízové centrum Brána do života, Bratislava

tel.: 02/62410468, 02/62410469, e-mail:branadozivota@post.sk
– Krízové centrum Dúha, Čadca; 041/4335311
– Krízové centrum občianskeho združenia Mymamy, Prešov;

P. O. Box 152, 08001 Prešov;
– Linka dôvery, Bratislava; tel.: 02/44460606
– Linka dôvery, Nitra; tel.: 037/6523222

Solmoši Márta


