„Itt a nyár és most is vár a Könyvtár.”
--------------------------------------------Ez is lehetne talán a módosított szlogenje a Hegedüs Géza Városi Könyvtárnak,
ahol már megszoktuk, hogy érdekes irodalmi, költészeti és más művészeti
programokkal várnak minket és nem csak nyáron. Most egy különös és
szokatlan
előadásra,
Végh
József
nyugállományú
rendőrezredes
„Vészhelyzet(ben) : Szemtől szemben a bűnözővel” című expozéjára hívta a
könyvtár az olvasóit és az érdeklődőket. Az előadót és a megjelenteket
Luttenberger Katalin, a könyvtár megbízott igazgatója köszöntötte és bemutatta
a vendég előadót. Végh József, a televízióból is ismert kriminálpszichológus és
túsztárgyaló nagyon sok megtörtént esettel próbálta megértetni, miért szükséges
az, hogy ismerjük a bűnözés és a bűnözők pszichológiáját. Sokszor olvashatunk
a lapokban és hallunk a TV Híradóban is arról, hogy egyedülállókat, időseket,
néha magatehetetleneket is néhány száz vagy ezer forintjukért kifosztanak,
bántalmaznak és ez nemegyszer a lakosság közönyével is társul. Hallottunk arról
is, hogy az emberek természetesen nem születnek bűnözőnek, a hajlam a
családból, a társadalomból, a kivagyiságból és a „majd én megmutatom”vagánykodásból vett példák követéséből születik. Végh József több évig
dolgozott börtönpszichológusként és sok, a gyakorlatból vett példával
illusztrálta a bűnelkövetők belső indulatait, időnként előforduló lelki válságát.
Ez magyarázata szerint abból fakadhat, hogy ráébrednek tettük morális,
társadalomra, családra gyakorolt veszélyességének súlyára. A kérdezz-felelek
programban a közönség megemlítette pl. a legutóbbi komoly társadalmi
felháborodást keltő Marian Cozma gyilkosság másodfokú ítéletének
nagymértékű enyhítését. Az előadó kiemelte, hogy a jog, ez esetben a
fellebbviteli bíróság kötelessége, hogy a bűnelkövetést nem csak annak a
társadalomra ható veszélyességi súlyának, hanem a sértett magatartásának, a
kiváltó okok elemzésének és jogi értelmezésének alapján is köteles vizsgálni.
Ebben az esetben ez nem volt teljes körű. Sok korábban feltárt rendőrségi adatot
nem vettek kellő súllyal figyelembe. Idézte az áldozat apjának vonatkozó
véleményét is, mely tényszerűbb megvilágításba tette a megváltoztatott ítélet
indoklását. A hozzászólásokból fény derült a rendőri nyomozási adatok bírósági
értékelésének fontosságára, az áldozat védelmi eljárások szükségességére, pl. a
miskolci gyilkosság kapcsán a vádlott fiú elítélése és négy év szabadlábra
helyezése ügyében.
A könyvtárosok szervezését dicséri, hogy a hallgatóság soraiban nem csak
felnőttek, hanem fiatalok is ültek és kérdéseikből kiderült, őket is aktívan
foglalkoztatták a felmerülő kérdések.

Összegezve: az est folyamán is megerősödött az a tény, hogy a közművelődés az
nem korlátozódik csak az irodalommal és más művészetekkel kapcsolatos
kérdésekre, hanem kiterjed mindazon témákra, melyek egy-egy kisebb vagy
nagyobb közösséget, társadalmi csoportot érdekelnek. Szívesen hallanánk a
jövőben is hasonló előadásokat. Úgy mint pl. óvodai és iskola rendszerünk
„bolognai” helyzete, az általános- és középiskola „életre nevelése”, sport vagy
más kérdésekről. Talán helyes lenne, ha egy Könyvtárból indított körkérdéssel
megszondáztatnák a közvéleményt, hogy milyen témákra lenne érdeklődés, akár
a Szigethalmi Híradóban is.
Köszönjük, könyvtáros Hölgyek !
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