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Ötlet a kapcsolattartásra
A m agyar— izraeli kapcsolatok éledéséről 

nap m int nap új híreket kapunk. E nyitást 
m indkét fél örömmel üdvözli —  ezt tanú
sította az a kéttagú izraeli delegáció is, 
am ely beillesztve m agyarországi, debreceni 
program jába, találkozott Lukovics András
sal, a K ölcsey Ferenc M űvelődési Központ 
igtazgatójával is. Ekkor kérdeztük őket lá 
togatásukról, terveikről, a Debrecennel k i
alakítandó kulturális 'kapcsolatokról.

—  M ilyen célból érkeztek Magyarország
ra és Debrecenbe?

—  Legegyszerűbben úgy foglalhatnám  
össze, hogy elsősorban ga/diasági tájékozó
dás céljából jöttünk M agyarországra —  v á 
laszolt Svarcz Béla. —  Izraelben egy autó
busz-vállalat igazgatója vagyak, s egyrészt 
saját vállalatom , másrészt az ismerőseim 
számára próbálom  felderíteni a m agyaror
szági lehetőségeket: hogyan és hová lenne 
érdemes befektetni a pénzünket. M ivel én 
Nyíracsádon születtem, elsősorban erre a 
vidékre, szűkebb hazám ra gondolok.

—  Folytatunk beszélgetéseket —  veszi át 
a szót Mose Simon  — , de most még nin
csenek konkrét megállapodások. Igyek
szünk feltérképezni azokat a területeket, 
ahol elindulhat a gazdasági kapcsolatok k i
építése.

—  Ha jól értesültem , Mose úr, ön az iz
raeli ipari miniszter tanácsadója, tehát 
hasznos inform ációkkal térhet haza, ugyan
akkor a Likud párt egyik városi elnöksé
gének tagja is. Mi most a választások előtt 
íllun k, hogyan folynak le önöknél a vá
lasztások?

—  N álunk nem az számít, hogy a  ‘képvi
selő m elyik oldalon áll: Likud vagy m un
káspárti, hanem az, hogy m ilyen ember, 
m ennyire tartja  a kapcsolatot választóival. 
Fontos a szinte naponkénti találkozás és 
tájékozódás, és nem  szabad a választások 
után elfeledkezni a választóknak tett ígé
retekről. A  választás olyan nálunlk, mint 
egy karnevál, sok-sok m űsorral és szórako
zással.

—  M ilyen távlatai lehetnek a kulturális 
kapcsolatoknak Debrecen és Izrael között?

—  Jelenleg egyetlen .konkrét dologról van 
szó —  válaszol Svarcz Bella. —  A debrece
niek tudják, hogy járt itt  a nyáron egy iz
raeli kórus, az Artzi K ibbuc , am elyet a 
Kodály Kórus látott vendégül. Jövőre a 
debreceni kórus viszonozza ezt a látogatást, 
de tudjuk, hogy az út, csupán saját erőre 
tám aszkodva kicsit drága lenne. Szó van 
arról, hogy egy sűrítő repülőgépjárat sokat 
könnyíthetne ezen a helyzeten. A  kórusta
gok m ellett turisták is jönnének Izraelbe, 
s mi m egoldjuk, hogy a repülőgép izraeli 
turistákkal érkezzen vissza M agyarország 
ra. Program jukról a m űvelődési ház gon
doskodna. Ugyanez a gép hozná vissza a 
mi turistáinkat Izraelbe, és ott újra a m a
gyarokkal szállna fel. Ez azonban most még 
csak terv. Nekem rengeteg ismerősöm van 
odakint, olyanok is, akik a kulturális kap
csolatok terén segíteni tudnak, a debreceni 
együtteseket még impresszálni is lehetne 
Izraelben. A két ország közötti jó viszony
ban igen fontosnak tartom a kölcsönös ku l
turális kapcsolatok meglétét, mert m inden
nek a kultúrával keLl elkezdődnie.
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