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Az MKP-frakció támogatásával megtehető az első lépés a kulturális autonómia felé

„Vajon nem azt akartuk, hogy a megyei pénzekről
magyar emberek döntsenek a pénzügyi bizottságban?
Nem azt akartuk-e, hogy a megyei kulturális életre olyan
emberek legyenek befolyással, akik szívügyüknek tekintik
a magyar hagyományok ápolását? Nem azért járultunk
az urnákhoz, hogy minél nagyobb számban juttassunk
be magyar képviselőket a megyei közgyűlésbe, hogy a
Magyar Koalíció Pártja frakciója kellő súllyal képvisel-
je a magyar ügyet. S végül nem azt akartuk-e, hogy a
magyarságot érintő határozatokat egy magyar vezetésű
kulturális intézmény valósítsa meg? De igen, ezt akar-
tuk, és ez most megvalósult. Kérdés, tudunk-e élni
vele?” – veti fel Stugel Tibor, az Érsekújvári Regi-
onális Művelődési Központ igazgatója.

A Regionális Művelődési Központ hat kihelyezett
irodát tervez megnyitni Nyitra megyében, hogy a terü-
leti egység kulturáját fel tudja karolni, hagyományait
megőrizze és tovább vigye, valamint biztosítsa az ifjú-
ság és a felnőttek számára is megfelelő művelődést. A
komáromi, a nyitrai és a zselízi kihelyezett irodák már
teljes erővel dolgoznak, és nem sokáig várat már ma-
gára az ipolysági, vágsellyei és párkányi iroda megnyi-
tása sem. Munkájuk fő részét eddig a pályázatírás tette
ki, mert ugyan pénz nélkül is lehet jól szórakozni, meg-
felelő anyagi támogatottsággal azonban fel lehet karol-
ni az amatőr kultúrát, hozzá lehet járulni előmozdítá-
sukhoz. Stugel Tibor, a központ igazgatója az idei év
legnagyobb terveiről számolt be.

A tervek készen,  rea l izá ln i  akarunk

– Két fő vonalon kívánunk
bekapcsolódni a kultúra ter-
jesztésébe. Az egyik a szakmai
vonal, a másik pedig az amatőr
kultúra menedzselése. A szak-
mai oldalhoz úgy jutottunk el,
hogy szavalóversenyeken, nép-
dalversernyeken és különböző
megmérettetéseken megfogal-
mazódott, hogy nincs igazán a
megyében szakmai felkészítés,
ami az amatőr kultúrát illeti. A-
mikor egy-egy tanár felkészíti
diákjait a szavalóversenyekre,
mindamellett hogy teljes tiszte-
let és elismerés illeti őt, meg
kell mondanunk, nem minde-
gyikük szakember. Velük együtt
megfogalmaztuk, hogy jó lenne
egy olyan tanfolyam, olyan
előkészítés, amelyen a felkészí-
tő tanárok is iránymutatást kap-
nának, milyen verset válassza-
nak ki a diákkal és miért azt,
hogyan készítsék fel őket a
megmérettetésre, majd miután a
gyerekek már tudják a válasz-
tott szövegeket, mi biztosítunk
színészeket és szakembereket,
hogy meghallgassák, illetve

korrigáljanak, hogy mi az,
amin még javítani lehetne. Ösz-
tönözni akarjuk ezáltal az ifjú-
ságot, hogy ne a szavalóverseny
legyen az egyetlen fóruma a
szavalatoknak, hanem próbáljuk
menedzselni őket, hogy tehetsé-
gük máshol is a felszínre kerül-
jön. Ugyanerre készülünk a
népdal, a néptánc, illetve a ha-
gyományőrző kézművesség te-
rén is.

Honnan lenne meg az

anyagi forrás az elképzelések

biztosítására?

– Az MKP frakciójában
megfogalmazódott az az igény,
hogy a Regionális Művelődési
Központ dolgozzon ki egy
olyan tervet, mely szakmai
szempontból és a menezsment
terén is komolyan fel tudná
lendíteni az amatőr kultúrát. A
megyei frakció biztosított ben-
nünket támogatásáról. Terveink
már elkészültek, ezeket leadtuk
a kulturális bizottságnak. Most
arra várunk, hogy támogatásuk-
kal elkezdhessük megvalósíta-
ni az elképzeléseinket.

Mit foglal magába a terv

másik része, a menedzselési

vonal?

– Ez egy falutámogatási
rendszer. Azonban a nevével
ellentétben nem falukat támo-
gatunk, hanem társrendezőként
veszünk részt a falusi ünnepsé-
geken. Megszólítjuk a falu veze-
tőségét, a Csemadok alapszer-
vezeteit, ismerjük már a régió
azon rendezvényeit, melyeket
érdemes támogatni. Szakmai
téren megpróbáljuk ezeket a
rendezvényeket még színvona-
lasabbá tenni. Sokkal szélesebb
körű amatőr aktivitást kívánunk
eljuttatni ezekre az ünnepsé-
gekre, mint ahogy ez eddig
volt. Tudvalevő, hogy a közsé-
gek szűk környezetükből hív-
nak fellépőket, így a falusi
ünnepségek évről évre ugyano-
lyanok, ezért akár monotonná
is válhatnak. A szervezők nem
tudatosítják, hogy van más le-
hetőség is, talán nem is tudnak
róla. Ezen a területen tud segít-
séget nyújtani a Regionális Mű-
velődési Központ. Amennyiben
a megyei testület támogat ben-
nünket, körülbelül 100 rendez-
vényen tudunk értékképviselő
kultúrával jelen lenni.

Hogyan fogadják a köz-

pont munkáját régiószerte?

– Már jönnek a visszajel-
zések, hallottak, tudnak ró-

lunk. Eddig leginkább feltérké-
pezés folyt, idén jön el az érde-
mi munka. A központot koráb-
ban annyira leépítették, hogy
attól senki semmire nem szá-
míthatott. Ezen akarunk változ-
tatni: megmutatni, hogy ameny-
nyire lehetőségeinktől telik,
bekapcsolódunk és segítséget
nyújtunk mindazoknak, akik
ezt tőlünk igénylik.

Minden szférában megje-

lenik a kérdés, mely most

már kikerülhetetlen: befolyá-

solja-e, és ha igen, milyen

mértékben és irányban az

európai uniós csatlakozás a

központ munkáját?

– Véleményem szerint
nagyban befolyásolja. Egy
olyan pályázatorientált intéz-
ménynek, mint mi, csak elő-
nyökkel járhat a csatlakozás.
Azt azonban tudatosítani kell,
hogy ez még nem változást je-
lent, csak lehetőséget a válto-
zásra. Aki él ezzel a lehetőség-
gel, az fennmarad, előbbre tud
lépni, aki viszont nem, az nem-
csak hogy egy helyben stagnál
majd, hanem az is előfordul-
hat, hogy visszaesik, hiszen
akik élnek vele, fölébe kerül-
nek. Mi élni akarunk a felkínál-
kozó lehetőségekkel!

Köszönöm a beszélgetést.

Kalmár Csaba

Az európai parlamenti választások közelgő dátuma
apropóján rendhagyó közgyűlést hívott össze 2004. június 7-ére
a Magyar Koalíció Pártja Ipolysági Alapszervezete. Egyrészt
szervezési kérdésekkel foglalkoztak a megjelentek: az MKP
jelöltjeit propagáló szórólapok és plakátok terjesztéséről –
utcák és városrészek szerint – döntöttek. Minden megjelent
tag vállalt valamilyen konkrét feladatot.

Az aktuális pártpolitikai kérdésekről is szó esett. Bélik

György elnök beszámolt az MKP Országos Tanácsának és
Lévai Területi Választmányának munkájáról, valamint a Nyitra
megyei képviselő-testület tevékenységéről. Elmondta azt is,
hogy a helyi képviselő-testületet főleg az egészség- és iskola-
ügy problémái foglalkoztatják.

A vitában – többek között – elhangzott, hogy az MKP-
tagok és vezetőség még merészebben kezdeményezzen a helyi
feladatok megoldása terén.

/korpás/

MKP-közgyűlés Ipolyságon


