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Csongrád megyei könyvtárosok Koppenhágában 

A jó dán holtig tanul 

Olvasók a régió legnagyobb közművelődési könyv tá rában , a szegedi Somogyiban. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

miről írt a DM? 

75 éve 
Szabó Dezső 

a Szeged munkatársa 
Vállalatunk fennállása lapnak együtt volt. Ez a 

óta állandóan azon dolgo-
zik, hogy a város legszéle-
sebb társadalmi rétegei 
számára készülő politikai 
és közéleti megalkuvást 
nem ismerő lapunkat, a 
Szegedet teijedelemben és 
t a r t a lomban egyre fe j -
lessze. Ez a munkánk 
megértésre és méltánylás-
ra talált, amit bizonyít , 
hogy magának a Szeged-
nek több előfizetője és ol-
vasója van, mint évekkel 
ezelőt t három l iberá l i s 

sze l lem és cél vezetet 
bennünket, amikor a kö-
zelmúlt napokban Szege-
den le te lepede t t Szabó 
Dezső zsurnalisztikái köz-
reműködését biztosítottuk 
a Szeged részére. Közis-
mert, hogy az ő sajátos 
személyisége csak akkor 
bontakozik ki valójában, 
ha minden korlát nélkül 
érvényesülhet, ezért cik-
keit nem vetjük alá a szo-
kásos szerkesztőségi kont-
rolnak. (1925) 

50 éve 
Szovjet súlyemelők 

Vasárnap délelőtt eddig 
még soha nem látott hatal-
mas élményben lesz részük 
a szegedi sportolóknak. A 
világ legjobb súlyemelői, a 
Szovjetunió hat élenjáró 
versenyzője jön el, hogy tu-
dásukkal segítsék a szegedi 
súlyemelősport további fej-
lődését. A bemutató iránt 

nagy az érdeklődés, az üze-
mekben egymásután jelent-
keznek a jegyekért, a tö-
megszervezetekben is nagy 
számmal fogytak már el a 
jegyek. Minden szegedi 
dolgozó tudja, hogy a 
Szovjetuniótól a sportban is 
csak tanulhatunk. 

(1950) 

25 éve 
Vigyázat, arzénveszóly! 

Hosszú éveken át a világ 
valamennyi országának föld-
művesei két kézzel szórták 
szét a földeken az arzén tar-
talmú gyomirtókat. A nagy 
mennyiségű gyomirtó való-
ban hatásosnak bizonyult, 
csak azt nem tisztázták még, 
vajon hová kerül a gyomir-
tókban levő arzén. A kutatók 
érzékenyen reagálnak erre a 
kérdésre a higanyszennyezés 
óta. Japán partjainál a külön-

böző gyárak a tengervízbe 
ömlesztették higanytartalmú 
szennyvizeiket, a halak las-
san telítődtek, s jelentős hi-
gany halmozódott fel a hal-
fogyasztó halászok szerve-
zetében. Minthogy a higany-
szennyezettség tűrési határát 
hirtelen túllépték, Minamata 
lakói tragikus hímévre tettek 
szert. A higanyfertőzést az-
óta hívják Minamata-kór-
nak. (1975) 

grafikák 

MA 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 9 órától két-három 
éves gyermekeknek óvoda-előkészltó 
foglalkozás. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰVE-
LŐDÉSI HÁZ nyugdljasklubjában 
(Temesvári krt. 42.) 15 órakor: A 
szebbik nem ünnepe - lányaink-
asszonyaink dicsérete, címmel ün-
nepség. , , 

A SZITI EGYESÜLET IFJÚSÁ-
GI IRODÁJÁBAN (Dózsa György 
u. 5.) 13-tól Dóráig „Újra dolgo-
zom", munkaügyi tanácsadás. 

ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÁS 15.30 
órától az MTESZ-székházban (Kígyó 
u. 4.), hétfőtói péntekig 8-tól 18 órá-
ig energiatakarékossági kiállítás. 

AZ EGÉSZSÉGESEBB ÓVO-
DÁK NEMZETI HÁLÓZATA (Go-
gol u. 3. III. 305., tel.: 423-474) jogi 
tanácsadója dr. Szeles Veronika ló-
tól 18 óráig óvodás gyermekek szülei 
részére ingyenes jogi tanácsadást 
tart. 

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONTBAN 18 órától: 
Bent izzik a tűz címmel. Bornemisza 
Gergely előadása. A „B" galérián 
Csáki-Maronyák József festőművész 
kiállítása. Megtekinthető: március 
17-éig, munkanapokon 10-tól I8órá-

g A DÉL-ALFÖLDI BIBLIOTÉ-
KA KÖNYVTÁRBAN (Kálvária 
sgt. 14.) 18 órakor: Biogazdálkodás a 
kiskertekben címmel Gulyás József 
előadása. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 18 órától: Az elfo-
gadás a szeretet, művészet. A mo-
solyt ingyen adják! címmel Bicgel-
baucr Pál teológus tart előadást. 

A JUHÁSZ GYULA MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONTBAN (Vörösmarty 
u. 5.) 18 órától: A nók hete program 
keretében, a munkahely és grafológia 
kapcsolatáról előadás. Vendégek: dr. 
Horesnyi Julianna, dr. Grosszman 
Zsuzsanna és dr. Bugár Jenő, továb-
bá ezoterikus önismereti, önfejlesztő-
klub, versmondó stúdió. 

A HELLER ÖDÖN MŰVELŐ-
DÉSI HÁZBAN (Tápé. Budai Nagy 
Antal u. 20.) 19 órától hibliaóra. 

AZ ALSÓVÁROSI KULTÚR-
HÁZBAN (Rákóczi u. I.) 19 órától 
néprajzi előadássorozat keretében: 
Ősvaliási elemek a népmesékben. 
Előadó: Koszecz Sándor. 

A BÁLINT SÁNDOR MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBAN (Temesvári krt. 
42.) Szűcs Édua karikaturista kiállí-
tása. Megtekinthető: március 26-áig, 
vasárnap és hétfő kivételével 10-től 
18 óráig. 

A CORA ÁRUHÁZ GALÉRIÁ-
JÁBAN (Zápor út 4.) Farkas Gyula 
festőművész kiállítása. Megtekinthe-
tő: március 14-éig, naponta 9-től 20 
óráig. 

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR I. 
emeletén Fery Antal grafikusművész 
emlékkiállítása, mely megtekinthető 
március 31-éig, az aulában a 100 éve 
született Szabó Lőrinc, Kossuth-díjas 
költő és műfordító emlékkiállítása, 
ugyanitt Frederic Joliot-Curie francia 
fizikus életéi, munkásságát bemutató 
kiállítás április 5-éig tekinthető meg. 

HOLNAP 
TÁPÉN A KÖNYVTÁRBAN 

(Budai Nagy Antal u. 20.) a Tápai 
Általános Iskola régi tablóképciből 
kiállítás nyflik. Megtekinthető: ápri-
lis 14-éig, hétfőtől péntekig 13-tól 14 
óráig. 

AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 14 órá-
tól szerepjáték-klub. 

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZBAN 
(SZÖG-ART Galéria), 18 órakor: 
Obölkör címmel könyvbemutató. 
Vendég: Zemlényi Zoltán, a szerző. 
Közreműködik: Ignácz Mihály egye-
temi hallgató. Beszélgetőtárs: Fehér 
ZSUZSÍÍ 

Á M1ÉP-IRODÁBAN (Széche-
nyi tér 5.1. em. 2.) 17 órakor a Bocs-
kai Szabadegyetem következő elő-
adása: A magyar népzene eredete az 
őstörténet tükrében. Előadó: Csa-
jághy György. 

AZ UJ AKROPOLISZ KULTU-
RÁLIS EGYESÜLET rendezésében 
(Berzsenyi u. 3.) 18 órakor: Egyip-
tomról szóló előadássorozat I. része: 
A titkok földje. Ankh. dzsed. uasz-
bot és más egyiptomi szimbólumok 
nyitja. Egyiptom továbbélése az óko-
ri világban es azon is túl. Házigazda: 
Rusznák György. 

A BARTÓK BÉLA MŰVELŐ-
DÉSI KÖZPONTBAN 18 órakor Ta-
rasz Sevcsenko ukrán költő születé-
sének 186 évfordulója alkalmából ze-
nés irodalmi est 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ (Ker-
tész u.) 18-tól 21 óráig látogatható. 

A SELLŐ VENDÉGLŐBEN 
(Pille utca. tel.: 313-300) 20 órától 
reggelig Ildikó és nőnapi buli. Ildi-
kóknak ingyenes! Közreműködik: a 
Fókusz zenekar + Dj. Kaqszi. • 

AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc 
u. 1-3.) ma: 15.30 órától fazekas 
szakkör felnőtteknek, 16 órától tehet-
ségkutató kézműves szakkör gyerme-
keknek. Holnap: 14 órától szövő 
szakkör. 

Egy fe l -
mérés sze-
rint Dániá-
ban a házi-
orvosi ren-
delők után 
a könyvtá-
r a k a m á -
s o d i k leg-

l á t o g a t o t t a b b i n t é z m é -
nyek. Huszonöt Csongrád 
m e g y e i k ö z m ű v e l ő d é s i 
k ö n y v t á r o s n e m r é g i b e n 
ké t he t e t tö l the te t t Kop-
p e n h á g á b a n , h o g y „A 
k ö n y v t á r o s o k s z e r e p e a 
t á r sada lom fe j lődésében" 
című program keretében a 
dániai bibliotékák munká-
ját, és á l ta lában a dán de-
mokrácia működését meg-
figyelje. A t apasz ta l a tok-
ról, tanulságokról a Somo-
gyi-könyvtár három mun-
katársával beszélgettünk. 

Egy magyar-dán társaság 
könyvtáros szekciójának helyi 
titkára. Molnár T. Mária, a 
Somogyi-könyvtár munkatársa 
hallott arról a lehetőségről, 
hogy dán pályázati pénzekből 
dániai tanulmányúton vehetné-
nek részt hazai könyvtárosok. 
A Kecskeméten működő Dán 
Kulturális Intézet segítségével 
vették fel a kapcsolatot azzal a 
Koppenhága egyik elővárosá-
ban, Lyngbyben működő 
könyvtárral, amely pályázott a 

M u n k a t á r s u n k t á l : 
Magya r m a m u t o k cím-

mel a Ma táv és az Ikarus 
Bus Rt. market ing vezető-
it látta vendégül sze rdán 
a m á r h a r m a d i k n a p j a 
t a r t ó IX. k ö z m ű v e l ő d é s i 
konferencia . 

A Szegedi Tudományegye-
tem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karának közműve-
lődési tanszéke által szerve-
zett kerekasztal-beszélgetés -
amelyet Fekete Klára újság-
író, lapunk munkatársa veze-
tett - témája a két cég, egy 
szolgáltató és egy gyártó mar-
ketingstratégiája volt. 

Az eltérő profil és a rend-
szerváltást követő piaci viszo-
nyok más és más helyzetet te-
remtettek a két, mára már több-
ségi külföldi tulajdonosi része-
sedéssel bíró cég számára. Mtg 
Kelemen János, az Ikarus Bus 
Rt. kereskedelmi és marketing-

Dán Külügyminisztérium De-
mokráciáért Alapítványához, 
amit azzal a céllal hoztak létre, 
hogy segítséget nyújtson a volt 
kelet-európai szocialista orszá-
gok polgárai számára a de-
mokrácia tanulásához. Az ala-
pítvány általában kéthetes dá-
niai kurzusok megszervezését 
támogatja, amelyeken minden-
féle szakma képviselői, orvo-
sok, pedagógusok, mezőgaz-
dasági szakemberek vehetnek 
részt. így vett részt a parla-
menti és múzeumi látogatá-
sokkal, népfőiskolai és önkor-
mányzati tapasztalatszerzéssel 
egybekötött szoros program-
ban a megye több településé-
ről huszonöt könyvtáros. 

Dr. Csűri Károlyné a kop-
penhágai Det Kongelige Bib-
liotekba, vagyis a királyi 
könyvtárba szeretett bele, 
amely a nemzeti könyvtári és 
az egyetemi könyvtári funkci-
ókat is ellátja, mégis mindenki 
számára nyitott és ingyenes. 
Már az előterében internetes 
csatlakozással rendelkező szá-
mítógépek fogadják az olvasó-
kat, azaz a sietők akár kabát-
ban is lehívhatják a szükséges 
információkat, anélkül, hogy 
felmennének az olvasótermek-
be. Ebben a könyvtárban már 
az 1680-as évektől kezdve szi-
gorú következetességgel gyűj-
tik a dán kiadványok köteles 
példányait, ma pedig már a 

igazgatója arról számolhatott 
be, hogy a cég majdnem elvér-
zett a szovjet piac elvesztésé-
ben és a drasztikus termelés-
csökkenésben, addig Gecser 
Ottó, a Matáv Rt. marketing-
vezérigazgató-helyettese siker-
történetről számolhatott be. A 
jövő egyelőre biztatónak tűnik: 
az 1999. decemberében a mul-
tinacionális Irisbus többségi tu-
lajdonába került Ikarus Bus 
idén 1200 autóbusz gyártását 
tervezi, a Matáv pedig abban 
bízik, hogy a 2000-ben parla-
ment elé kerülő távközlési tör-
vény kiegyensúlyozott helyze-
tet teremt a piacon és a szolgál-
tató még nagyobb szerepet tölt-
het be Magyarországon a tele-
fonjában. Mindkét vállalatnál 
szívesen fogadják a kezdő 
szakembereket. A Matávnál a 
múltból megmaradt „mérnök-
óvodában" valamennyi diplo-
más fiatal kitanulhatja a válla-
latot és a marketinget egyaránt. 

weblapokról is nyilvántartást 
vezetnek. A dánok vallják, 
hogy a polgárok számára biz-
tosítani kell a nyilvános infor-
mációkhoz való minél szaba-
dabb és egyszerűbb hozzáférés 
lehetőségét, ezért a könyvtárak 
komolyan veszik a szolgáltatá-
si funkciót. Emiatt óriási a for-
galmuk, de az olvasók sokkal 
kevesebb időt töltenek ott, 
mint a hazai bibliotékákban. 
Az olvasók ugyanazt a szemé-
lyi azonosító kártyát használ-
hatják a számítógépesített 
könyvtárakban, amit az orvos-
nál és a hatóságoknál. 

Agárdi Lászlóné számára a 
tanulmányút legfontosabb ta-
pasztalata: a dánok a tudást te-
kintik a demokrácia alapjának. 
Az a polgár, aki kellő önbiza-
lommal és információval ren-
delkezve döntésképessé válik, 
tudja, hogy saját érdekében mi 
között választ. Ehhez nagyon 
fontos a tudás megszerzése. 
Dániában már az 1850-es 
években elindult a népfőisko-
lai rendszer, ahol felnőttek 
számára tanították a munká-
jukkal, környezetükkel kap-
csolatos legfontosabb ismere-
teket. A népfőiskolai forma 
ma is népszerű, nemcsak a dá-
nok, hanem a bevándorlók 
számára is tartanak kurzuso-
kat. Áz oktatást a legtöbb dá-
niai szervezet komolyan veszi, 
a szakszervezetek, a népmű-

Munkatársunktól 
Kuti Ferenc, a kecskeméti 

Glóbus konzervgyár vezér-
igazgatója és dr. Nemcsók Já-
nos a parlament környezetvé-
delmi bizottságának alelnöke 
tegnap sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy a gyár a tiszai 
szennyeződés után is fenntart-
ja szerződéseit Tisza-völgyi 
beszállítókkal, és átveszi azo-
kat az árukat, amelyeket Ti-
sza-vízzel öntözött területeken 

M u n k a t á r s u n k t á l 
Csongrád megye közmű-

velődési szakemberei és az 
önkormányzatok kulturális 
munkatársai részére szervez 
fó rumot márc ius 9-én 10 
órától a megyeháza Csong-
rád termében a Csongrád 
Megyei Közművelődési Ta-

velők is ezt tekintik egyik leg-
fontosabb feladatuknak. A 
könyvtárakban ezekről a tan-
folyamokról, továbbképzési 
lehetőségekről szinte minden 
információ elérhető, talán ez-
zel is magyarázható, hogy a 
statisztikák szerint a dánok 
kilencven százaléka rendsze-
resen használja a könyvtára-
kat. Ez a magyarországinál 
ötven-hatvan százalékkal ma-
gasabb arány. Általában vala-
mennyi dokumentum, könyv, 
CD, hang- és videokazetta 
kölcsönözhető, hiszen annyi 
példányban meg tudják vásá-
rolni, amennyire szükség van. 
A speciális anyagok között 
öregbetűs könyveket, vakok 
számára készült kiadványo-
kat, hanganyagokat kínálnak. 

A szegedi könyvtárosok 
szerint tanulmányútjuk rop-
pant hasznos volt, bár úgy vé-
lik, á demokrácia dániai gya-
korlatáról előbb a hazai politi-
kusoknak kellene tapasztala-
tokat szerezniük. Talán rádöb-
bennének, hogy nem az anya-
gi javak, státusszimbólumok 
gyűjtése a legfontosabb, ha-
nem az, hogy utódaik, a kö-
vetkező generáció tagjai minél 
több ismeretet elsajátítva jó 
választópolgárokká váljanak, 
akik számára természetes, 
hogy életük végéig tanulniuk 
kell. 

H. Zs. 

termelnek. A bejelentés annak 
következménye volt, hogy a 
hitelesített közép-tiszai méré-
sek bebizonyították: a folyó 
üledékének nehézfémtartalma 
alatta marad a tűrhetőségi ha-
tárértékeknek. A mérések azt 
is igazolták, hogy a folyóban 
lévő cianidtartalom a. megen-
gedett értéknek mindössze ti-
zede. Az alsó-tiszai adatokról 
lapunk holnapi számában ol-
vashatnak. 

nácsadó Központ. A fóru-
mon dr. Gelencsér Katalin, 
a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma közmű-
velődési főosztályának mun-
katársa tart előadást a kultu-
rális szervezetekben szakké-
pesítéssel dolgozók kötelező 
továbbképzéséről. 

Szlovák 
M u n k a t á r s u n k t ó l 

Róbert Jancovic szlovák 
grafikusművész alkotásaiból 
rendez kiállítást március 9-
én 16.30 órakor a Kass Ga-
lériában Kass János grafi-
kusművész, a Móra Ferenc 

Múzeum és a Szlovák Inté-
zet. A tárlatot Karol Wla-
chovsky, a Szlovák Intézet 
igazgatója nyitja meg, az al-
kotások megtekinthetők: áp-
rilis 24-éig hétfő kivételével 
naponta 10 és 17 óra között. 

Marketinget is 
tanítanak 

Öntözésre 
alkalmas a Tisza 

i fórum 

K%rt 
W OOOOOrthte 

havi 

Citibank-Hitelvonal: 06-80-400-000 

CITIBANCO 
A PÉNZ n PORCIG MFN*M» 

Alapfeltételek: lakóhelyi vezetékes vagy privát mobiltelefon és legalább 21 éves életkor. 
Minimum jövedelem: egyedülálló személy esetén minimum 55 OQOFt havi nettó jövedelem, 
kétszemélyes igénylés esetén (amely közös háztartásban élő két személy keresetéből 
adódhat össze) minimum 75 OOOFt havi nettó jövedelem. A Citibank a kölcsönt a hitei-
bírálati feltételek alapján nyújtja. A Citibank fenntartja magának a jogot, hogy kivételes 
esetekben a hitebírálat az átlagosnál hosszabb ideig tartson. Amennyiben a fenti ajánlattól 
eltérő konstrukcióban szeretne felvenni hitelt, úgy azt az egyébként érvényes üzleti 
feltételek mellett teheti meg. További felvilágosításért forduljon telefonos ügyfélszolgá-
latunkhoz. A teljes hiteldíj mutató 3%-os kezelési költség esetén 31.44%, 5%-os kezelési 
költség esetén 32.83%. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja, nem 
minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. 


