
Ez a „harc” lesz a végső? 

 

Nyilván csak rosszindulatú városházi folyosói pletyka, hogy az oktatás ügyét 

sokszorosan bizonyítottan szívügyének tekintő alpolgármester azt találta volna mondani 

az autista gyerekek szüleinek megyei napilapban közzétett elhatározásáról tudomást 

szerezve – miszerint nevezettek az ombudsmanhoz kívánnak fordulni az „esőemberkéket” 

ért sorozatos önkormányzati jogsértések miatt –: „Ha harc, hát legyen harc!” Bizonyára 

ugyanígy nem mondta azt sem, hogy a szülők e hadüzenetnek minősülő  lépése miatt most 

már ő is ellenfelének tekinti az autisták érdekeiért szövetkezőket.  

Már csak azért se mondhatta, mert egy, a szóban forgó – mégoly csekély létszámú 

– populáció nevelődéséért is felelős közéleti személyiség egyszerűen nem mondhat 

ilyet. Még nem-hivatalos minőségében sem. 

Sajnos ezek a nyilvánvalóan minden alapot nélkülöző híresztelések mégis eljutottak 

az álhírekben hátrányosan érintett személyekhez, az autista gyerekek szüleihez is, akik – 

persze tévesen – az alpolgármester ügyük iránt tanúsított (vagy legalábbis általuk annak 

vélt) érdektelensége egyenes folyományaként hajlamosak értékelni az eredendően hamis 

információt.   

Kifejezetten neheztelnek például városházi emberünk – szintén állítólagos – 

kijelentése miatt, mely szerint ők (mármint a szülők) érzéketlen perszónák lennének, 

amiért is makacsul ragaszkodtak delegációjuk napokkal korábban egyeztetett hivatali 

meghallgatásához, holott a megbeszélt időpontban az alpolgármester úrnak emberileg 

valóban méltánylandó, magántermészetű elintéznivalói lettek volna. Ám sajnos – mint 

hírlik – közbejött sürgős elfoglaltságát a város kettes számú fő-tisztségviselője csak 

negyedórányi előszobáztatás után közölte a szülő-delegációval, melynek tagjai így, 

kellően felpaprikázódva, mégis úgy döntöttek: az ő magántermészetű elintéznivalójuk – 

saját csemetéik, a városbeli autista gyerekek tíz éve tologatott problémája – is 

érdemelhet még negyedórányi alpolgármesteri percet.  

A többszörösen rossz ómennel indult röp-tárgyalás így természetesen mindkét fél 

számra a kielégületlenség okozta fájó csalódással zárult. Ennek okán a szülők valóban 

elkezdték összegyűjteni annak a több kilónyi dokumentumnak – a polgármesteri hivatal 

illetékes osztályai által az utóbbi tíz évben bekért jelentésnek, helyzetelemzésnek, 

pedagógiai programnak – a másolatát, melyekkel mindennél ékesebben bizonyíthatják: ők 

és a gyógypedagógus szakemberek mindent megtettek, hogy hozzásegíthessék a soros 

önkormányzatot a probléma leghatékonyabb megoldásához.  

Úgy döntöttek: nem hajlandók az idők végezetéig beletörődni abba, hogy minden 

kormány- és helyiönkormányzat-váltás után a nulláról kell kezdeniük a harcot azért, ami 

gyermekeinek a politikai kurzusoknál relatíve tartósabb hatályú törvények szerint jogosan 

járna. Az a fixa ideájuk, hogy párt-, kormány- és helyi erőviszonyoktól függetlennek 

kellene lennie annak, hogy egy város teljesíti-e a területén lakó gyermekek – akik ez 

esetben éppenséggel autisták – oktatása-nevelése tekintetében a hatályos jogszabályok 

által előírt kötelezettségeit.  

Ami ugyanis ez ügyben eddig történt, az – az érintettek visszaemlékezései szerint – 

csak és kizárólag Kecskemét aktuális polgármesterei, alpolgármesterei, illetve elhivatott 

hivatalnokai jóindulatának volt köszönhető.  

A sors különös szeszélye folytán – pro és kontra – a főszerep valahogy mindig az 

alpolgármestereknek jutott. A (mellesleg ős-fideszes) Hideg Antal még képes volt 
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elzarándokolni Győrbe is, hogy saját szemével győződjék meg az ország első vidéki 

autista-iskoláinak akkori legjobbjában: tényleg igaz, hogy e speciális nevelés minden 

egyes fogyatékosra egy-egy felnõtt – tanár, illetve gyermekfelügyelő – közreműködését 

feltételezi. A Bohács József által fémjelzett négy évben – mint azt második 

alpolgármesterünk egy ízben szélesebb nyilvánosság előtt is hangoztatta –, ha el akartak 

érni valamit, már ügyesen lobbizniuk volt tanácsos a fogyatékosoknak saját érdekeikért.  

Sárközi alpolgármester meg most már egyenesen abba a rosszhírbe keveredik, hogy 

ellenfeleinek tekinti a sérült embereket... 

Ezekre a koholmányokra – úgy is, mint az áldott emlékű Hideg Anti eszmetársa – 

nyilván maga sem reagálhatna másképp, mint hogy mindez szándékos csúsztatás, ostoba 

rosszindulat. Amit mindennél meggyőzőbben cselekedeteivel fog megcáfolni. 

Akárki meglássa! 

 

          Szabó Klára 
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