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Felhőszakadás miatt hiúsult meg a Munkáspárt
augusztus 20-ai megemlékezése Tiszakécskén

A  parlamenten  kívüli  legnagyobb  baloldali  politikai  erő,  a  Magyar
Munkáspárt idén is számos közterületi rendezvénnyel készült augusztus 20-a
megünneplésére.  Például  Bács-Kiskun  megyében  is,  ahol  az  egyik  ilyen
program tervezett helyszíne Tiszakécske volt. Ott, a Béke utca – Kossuth utca
torkolatában lévő Szent István szobornál szándékozott tartani ünnepi beszédet
dr, Thürmer Gyula elnök, mégpedig 18-án, kedden, déli 12-kor.

Nem tudjuk, e kisváros lakói közül mennyien várták volna szívesen a szónokot,
hogy tőle is halljanak méltatást az országalapító királyról, meg értesüljenek a
hazánkban,  illetve  a  világban  tapasztalt  és  aggodalomra  bőven  okot  adó
gazdasági-társadalmi fejleményekről, zavarokról, arról azonban hiteles közlést
kaptunk, a helyszínen jelenlévő V. Kerekes Ferenc újságíró-fotóriporter írásos
és fényképes beszámolója jóvoltából, hogy a megjelölt közterületen semmiféle
összejövetelre  nem  került  sor.  Az  okokat  így  foglalta  össze  külsős
munkatársunk:

Az  említett  időpontban  felhőszakadás  szerű  eső  zúdult  a  térségre,  amelynek
utcáin, terein perceken belül hömpölygött a víz. A zuhatag erős és monoton zaja
szinte  elnyomta  az  esernyők  fedezékébe  helyezett  hangszórókból  áradó
munkásmozgalmi indulók hangjait. E vízözön oly sokáig tartott, hogy közben
letelt az ünnepi találkozóra szánt időkeret, így azután a párt jelenlévő vezetői,
képviselői  dolguk  végezetlenül  távoztak  a  településről.  Rajtam  kívül  csak
nagyon kevesen  lehettek  tanúi  e  történésnek,  így  akár  azt  is  mondhatom —
emlékeztetve  a  nemrég  elhunyt  kiváló  komikus,  Bajor  Imre  egyik  népszerű
jelenetére —, ...én voltam ott, a Gyula, meg az Ottó, a Tóth Ottó. 



E kép azt mutatja, hogy a meghirdetett rendezvény területén az esernyőké volt a főszerep

/V. Kerekes Ferenc felvétele/

A szerkesztő megjegyzése:

Köztudott, hogy a mi augusztus 20-ánk volt már a népi alkotmány, a munkás-
paraszt  szövetség,  meg az új  kenyér ünnepe,  egy ideje pedig az államalapító
királyunkra emlékezünk e napon. Most ne firtassuk, mennyire üdvös dolog az
éppen  aktuális  politikai  kurzusoktól  függővé  tenni  az  ebbéli
megemlékezéseinket.  Afféle  praktikus  véleményt  azonban  e  vonatkozásban
megfogalmazhatunk:  mivel  az  időjárásunk  jó  ideje  már  eléggé  radikális,
pontosabban  szélsőséges  formában  nyilvánul  meg,  a  szabadtéri  gyűlések
szervezői-rendezői  jól  teszik,  ha  minden  alkalommal  felkészülnek  arra,  hogy
indokolt esetben fedett helyiség, terem is álljon az érdeklődők rendelkezésére!

És ez utóbbit azért említjük meg, mert a tiszakécskeiek közül többen is arról
értesítették  szerkesztőségünket,  hogy  az  eső  megszűnésekor  ellátogattak  a
megadott  közterületre,  de  ott  már  nem találtak ünneplő embereket.  Pedig —
hangsúlyozták többen — egy kis késéssel sor kerülhetett volna a beharangozott
megemlékezésre.

Nos, való igaz, a párt képviselői nem maradtak Kécskén az eső befejeződéséig,
merthogy  aznap  délután  a  Duna-Tisza  köze  másik  két  városában,
Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán is várták őket az ünneplők.
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