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Két évtizede kicsi lány ejtette ámultba a Kossuth Lajos Általá- gyelemmel kísértük életútját. Ma már halljuk nap mint nap ri-
nos Iskola közönségét. Bak Anita volt az, aki Kossuth Vilma sze- porterként vagy szerkesztõként. Az évek alatt igazi rádióssá 
repét játszotta a Kossuth törökországi számûzetésérõl szóló da- vált, szereti ezt a munkát, nagyon sokat dolgozik. Öröm volt lát-
rabban. Egyenlõ partnere volt a felsõs diákoknak. Az irodalmi ni kedves arcát a Pestrõl jött vendégek között, és öröm volt hall-
színpad állandó szereplõje, számos szavaló- és szónoklatver- gatni is õt. Mi, kunhegyesiek elfogultak voltunk ezen a napon, 
seny gyõztese. Középiskolában Kazinczy-díjas. Tudtuk, hogy számunkra Anita volt a fõszereplõ. (Természetesen nagyon örül-
ebbõl a kislányból lesz valaki. És most megjelent A Hely címû tünk a többi vendégnek is, vártuk már a velük való személyes 
rádiómûsor stábjának tagjaként, mint szerkesztõ-riporter. Mind- találkozást.) Gratulálunk neki ahhoz a szép sikerhez, amelyet 
annyian örültünk az író-olvasó (riporter-hallgató) találkozónak egy nemzetközi versenyen ért el az egyik riportjával. Itt külön-
és szeretettel vártuk õket. Nagy volt az érdeklõdés, és ebben ben- díjas lett, és megkapta az év felfedezettje címet is.
ne van az Anita iránt érzett tiszteletünk és szeretetünk. S még azt Farkas Erika a mûsor állandó riportere. Ahogy Markovits Fe-
mondják, senki sem próféta saját hazájában! renc produkciós vezetõ írta: „… május 21-én ünnepelhetjük 

A találkozó témája A Hely által kiadott riportkötet volt. Mi, 1000. mûsorunkat. Ebbõl az ezerbõl kilencszázat biztos, hogy 
akik rendszeres hallgatói vagyunk a mûsornak, kíváncsian néz- Era vezetett, a mikrofont és sokszor a volánt is fogva. Kilométe-
tünk a riport elébe. Az egyik legjobb mûsornak tartjuk. A Hely, rek tízezreit megtéve kocsikázott és rádiózott határon belül és 
ahol a riport készül, mindig érdekes és meglepõ, de a feltáruló kívül.” Személyes megjelenése is sodró lendületû volt. Magával 
emberi sorsok még ragadóan tudott beszélni, látszott rajta, benne él a 
érdekesebbek, me- mûsorban. A könyvnek egyik szerkesztõje.
gindítóak, feleme- Varga Júlia nagy szociális érzékenységgel ren-
lõk, néha viccesek, delkezik. A könyvben két riport fûzõdik a nevé-
olykor könnyet csal- hez, a riportoknak szerkesztõje volt. Halálos hu-
na k sz em ün kb e.  rokban címmel a tûzoltók munkáját mutatja be. 
Emellett pozitív a Hozzászólásaiból sok érdekes dolgot hallhattunk 
kisugárzása, hitet, a mûsor háttérmunkáiról.
eltökéltséget sugá- Vágner Máriáról már a bemutatkozáskor meg-
roz. Elképesztõ he- tudtuk, hogy történész diplomával rendelkezik, 
lyen fordulnak meg amely témaválasztásait is meghatározza. Kitele-
a riporterek: rom- pítve-betelepítve címmel olvashatjuk 2011-ben 
kocsma, árvíz súj- elhangzott riportját. Szimpatikus egyéniség, tet-
totta vidék, bánya, szett, ahogy beszélt. Örülünk, hogy itt volt közöt-
börtön, - felsorolni tünk.
nem lehet. A találkozót Magyar György, a Református Ál-

Négy mûsorveze- talános Iskola és Óvoda igazgatója vezette le pro-
tõ jelent meg a könyvtárban. Valósággá vált a HANG. A f i  m ó d o n  
találkozón ugyanaz a közvetlenség uralkodott, amit a rá- Kissné Ve-
dió adásaiban megszoktunk. A kulisszatitkokra is fény r e s  E d i t  
derült. Egy-egy mûsor óriási szervezést és rengeteg mun- könyvtárve-
kát igényel. A vendégek olyan szemléletesen, impulzí- zetõ kedves 
van számoltak be a mûsorkészítésrõl, mintha mi is ré- k ö s z ö n t õ  
szesei lettünk volna. szavai után. 

A Hely címû könyv széles skáláját mutatja be az embe- A beszélge-
ri sorsoknak, egy szeletét a rádió adásának, igényesen, a tés célja a 
teljességre törekedve. Ízelítõt ad abból a munkából, ame- könyv nép-
lyet napról napra hallhatunk. szerûs ít ése 

Jó szívvel ajánlom a mûsort és a könyvet is. volt. Persze 
Lengyel Zoltánné nem csak a 

k ö n y v r õ l  
*   *   * eset t  szó.  

S o k  m i n-
A Hely egy rádiómûsor címe. Olyan mûsoré, amely de nt  me g-

népszerû, sikeres riportokból áll és nagy hallgatósága van. tudtunk a vendégekrõl, a könyv létrejöttérõl, sõt még a mûsor ké-
2013-ban könyv formájában is megjelent 13 riport a hallgatók sz ítésének  kuli ssza ti tkai ró l is . A vendégek  st ílusa,  
kérésére. Október 30-án készítõi közül négyen látogattak meg humorérzéke, elõadókészsége annyira magával ragadó volt, 
minket a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban: Bak Anita, Far- hogy észre sem vettük, eltelt két óra. Kérdést nehéz volt 
kas Erika, Varga Júlia és Vágner Mária. feltenni, hiszen igazgató úr annyira jól irányította a 

Délután öt óra körül megtelt a könyvtár azon része, ahol a ta- beszélgetést, hogy sokszor éreztük azt, hogy helyettünk is kér-
lálkozó zajlott. Úgy szokták mondani, egy tût sem lehetett volna dezett. A találkozó után sokan vásároltak könyvet azok közül, 
leejteni. Sokan voltunk kíváncsiak arra, kik azok, akik akiknek még nem volt, sor került a dedikálásra, személyes be-
szerkesztik, vezetik ezt a mûsort. Az érdeklõdés azonban ennél szélgetésekre is.
több is volt, hiszen a vendégek között köszönthettük Bak Anitát, Tartalmas, szép délutánt töltöttünk a könyvtárban, ahol min-
aki Kunhegyes szülötte. Ahogy õ mondta bemutatkozásában: dig színvonalas találkozókat szerveznek a kunhegyesiek számá-
14 éves koráig élt itt, akkor került Szolnokra középiskolába, ra. Köszönet érte az itt dolgozóknak.
majd Pestre egyetemre. Azóta itt él, a rádió munkatársa. Büsz- Koszta Béláné
kék vagyunk rá. A szemünk elõtt nõtt fel. Tanítottuk, késõbb fi-

A HELY


