Beszámoló a 2011. évi Széna vagy Szalma hagyományőrző fesztiválról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei, bár méltó folytatása volt a tavalyi esztendő rendezvényének, mégis különbözött attól. Más volt a
látogatóknak és más a rendezőknek is. Az előző év árvize a Szegfű-dombra kényszerített minket, ami
különleges, zeg-zugos hangulatával kevésbé alföldi jellegű helyet biztosított az eseménynek. Tavaly a
Magyarok Szövetségével együtt, idén „külsős” segítség nélkül, minden tettre kész lakiteleki erő
bevonásával, a Tölgy Alapítvány és a Templom-Halom Lakitelek Nonprofit Kft. együttes erőfeszítésével
tudtuk előteremteni a rendezvényhez szükséges anyagi és nem-anyagi feltételeket. Legfőbb támogatónk a
Lakiteleki Népfőiskola és Lakitelek Önkormányzata, amiért ezúton is hálánkat fejezzük ki.
A fesztivál semmilyen oldalról sem profitorientált, a szervezők lelkesedése és ereje működteti, így sajnos
pozitív mérlegről az idén sem tudunk beszámolni. Azonban úgy gondoljuk, hogy a siker mérőfoka nem a
rövidtávú profit realizálása, hanem sokkal inkább a hosszú távú, generációkon átívelő, a magyar kultúrát a
középpontba helyező – ám onnan gyakran elkalandozó –, színes, barátságos, családi központú szórakozás
megteremtése. Azáltal biztosíthatunk Lakiteleknek maradandó sikert a kultúra és a turisztika területén is,
hogyha évről-évre hasonló színvonalú eseményekkel, előadásokkal és lehetőségekkel halmozzuk el a
hozzánk ellátogatókat. A Széna vagy Szalma EGY ilyen rendezvény szeretne lenni a remélhetőleg sok
lakiteleki közül. Szeretnénk, ha Lakitelek és - a magyar fesztivál helyszínek közül kiemelkedő szépségű és
adottságú – Tőserdő neve egyet jelentene a választékkal, az igazi kulturális és hagyományőrző
programokkal.
Idén az esti koncertek mellett ismét nagy sikere volt mindkét napon a szabadtéri színházi előadásoknak is a
nyári estében. Ezen kívül a gyermekes, családi programok arattak nagy sikert, ilyenek voltak pl. a
bábszínházi előadások, a gólyalábasok, a kutyások, a solymászok bemutatói. Sokaknak feltűnt, hogy a
Lakiteleken élő alkotó- és előadóművészek kiemelten vettek részt a három nap alatt a színpadi
produkciókban is. Ilyen volt pl. a pénteki napon a felnőtt és gyerek néptánccsoportunk táncán kívül az
Eötvös Iskola citera szakköröseinek előadása, vagy a közismert lakitelekiekből verbuvált örömkoncert, de a
két helyi együttes fellépése is. A lakitelekiekkel kapcsolatosan említhetnénk még az egyéb részvételi
területeket is, mint például a vásárban való részvétel, vagy a kézműveskedések, gyermekfoglalkoztatások,
játékok. A segítőknek nem lehet eléggé köszönetet mondani a közreműködésért! Jó látni, hogy a
megkeresettek nagy része örömmel adja munkáját, örömmel dolgozik, hogy ez az alkalom még
színvonalasabb, még felejthetetlenebb legyen.
Sajnos a szponzorok részéről idén az adakozási kedv észrevehetően csökkent – erről nem a vállalkozások,
hanem a mindenki előtt ismeretes gazdasági helyzet tehet –, és a kilátások ezen a téren a legrosszabbakat
vetítik elénk… Csak reménykedhetünk abban, hogy jövőre hasonló keretek között, hasonló színvonalú
előadásokat sikerül a tőserdei színpadokra varázsolni.
Technikailag elemeztük és összegeztük az idei év tapasztalatait, természetesen hibák akadtak nálunk is
bőven, de talán olyan jellegű problémáról nem tudok beszámolni, ami az idelátogatóknak is szemet szúrt
volna. A belső szervezésekkel és szerveződéssel kapcsolatos következtetéseket levontuk, tanultunk
bizonyos esetekből, a jövőben igyekszünk elkerülni a hasonló hibákat. Mindezek mellett

szervezőtársaimmal büszkék vagyunk arra, hogy sem tavaly, sem az idén nem érkezett bejelentés a
hivatalhoz vagy más szervekhez rendbontásról, vagy egyéb negatív hatású eseményről. Éjfél után a
rendezvény minden napján a nagyszínpad hangosítása leállt, csak akusztikusan szóló hangszerekkel
folytatódott tovább a nyáreste. Koncepciózusan próbáljuk megőrizni ezt az alacsony „zajszintet”, különösen
a késő éjszakai órákban, hogy az itt pihenő, elsősorban idősebb üdülőtulajdonosokat se zavarja a
rendezvény. Mindezidáig ezzel kapcsolatosan sem érkezett bejelentés.
Nem könnyítette a helyzetet, hogy a rendezvény ideje alatt a nyár első igazi forró napjait élhettük meg,
mely újabb aggódásra adhatott okot, mivel az országos tiszti főorvos 2011. július 8-tól III. fokú, piros
hőségriasztást adott ki a teljes Dél-Alföld régióra. Az erről szóló hirdetményt félóránként bemondattuk,
kiegészítve azzal, hogy mindenki kellő mennyiségű folyadékot vigyen be a szervezetébe. Az esetleges
váratlan időjárási helyzetekre természetesen - amennyire lehet - készültünk, a szükséges óvintézkedéseket
már korábban lefektettük a rendezvény katasztrófavédelmi tervében. Ezen kívül a két hétvégi napon a
legmagasabb felszereltségi fokozattal rendelkező mentő esetkocsi és orvos állt a helyszínen készenlétben,
dacára annak, hogy ezt a jogszabály a résztvevők napközbeni alacsony száma miatt nem tette volna
kötelezővé. A hőség elől nagyon sokan a Holt-Tisza vizében kerestek menedéket – bár hivatalosan nem
fürdőző hely még a part –, itt esett meg a rendezvény egyetlen sebesülése is egy kisgyerekkel. Fürdés
közben szétvágta egy éles kagyló a lábát, a sebét természetesen gyorsan és szakszerűen látták el, tehát
nagyobb probléma nem történt .
Sok emberrel beszélgettem, akik a Széna vagy Szalmára érkeztek, de a meleg miatt egészen estig a
Tősfürdőben hűtötték magukat, örülünk, ha ezzel is sikerült plusz forgalmat generálni a fürdőnek. Nehéz
megsaccolni a fesztivál látogatóinak számát, a három nap alatt több ezren fordultak meg nálunk, ez
bizonyos. Szombat és vasárnap este voltak a legtöbben kíváncsiak a programokra. Újságírót és
rendezvényszervező kollégát faggattam a véleményükről, mindkettőjük szerint szombat este kb. 1500-an,
vasárnap Hobo produkciója alatt kb. 1000-en lehettek a színpad előtti téren. Belépőjegy híján ezek tényleg
csak megközelítések lehetnek, egy ilyen „szellős”, nagy és egybefüggő területen senki sem tudhatja
megmondani a pontos számokat.
A szemét eltakarítására minden nap sort kerítettünk, ám a megfelelő szemeteszsák és kukamennyiség,
valamint a meglepően kulturáltan viselkedő látogatók viszonylag kevés szemetet dobáltak szét. A fesztivál
tisztaságára nem volt panasz, a higiénikus körülményekre is igyekeztünk nagyon odafigyelni, a ToiFortól
négy darab - ez bizonyult megfelelő mennyiségűnek - kézmosós mobil WC-t béreltünk a három napra,
takarítással.
Szeretnénk, ha a Széna vagy Szalma újabb éveket élhetne meg, ehhez nagyon sok akarat, munka és pénz
szükségeltetik majd a jövőben is, de társaimmal mindannyian arra törekszünk, hogy egy színvonalában
megbízható és fontos rendezvénynek adjon helyt Lakitelek a későbbiekben is.
Lakitelek Önkormányzatának, képviselő-testületének mindennemű segítségét és támogatását így
utólagosan is köszönjük, valamint ezúton kérjük jövőbeni segítségüket!

Lakitelek, 2011. augusztus 23.

a rendezők nevében,
Harmatos Zoltán

