
2 0 S Z I E S Z T A 2 0 0 3 . n o v e m b e r 29 . , s z o m b a t 

CSONGRÁD MEGYE MINDEN TELEPÜLÉSÉN MŰKÖDIK KÖNYVTÁR 

ponyvaregények 
propagandakönyvekből (Kis-
dobosok évkönyve, Úttörődo-
log stb.) még mindig van egy 
szekrényre való. Tavaly 240 
ezer forintot fordítottak könyv-
beszerzésre. Idén 80 ezerrel 
tudták megnövelni a keretet, 
amely önkormányzati támoga-
tásból és pályázati pénzekből 
áll össze. Friss újság nem jár a 
könyvtárba, mert arra nincs 
pénz. Röszkén Darren Shan 
vámpírkönyvei és Darvasi 
László Trapitije számít sláger-
kötetnek a diákok körében. 
Ezekből egy, a kötelező olvas-
mányokból viszont több pél-
dányt is őriznek. A klassziku-
sok, Móra, Mikszáth, Jókai nem 
mennek, a bulvár- és ponyva-
regények, Lőrinc L. László és 
Vivian Fable művei viszont na-
gyon keresettek. 

Marad a remény 
Tavaly három olyan könyvtár 

volt a megyében, amely egyet-
len fillért sem költött új köny-
vekre. Újszentivánon azért 
nem „gyarapították az állo-
mányt", mert 2002-ben végig 
zárva volt a könyvtár. A hatszáz 
lelket számláló Nagyéren nem 
jutott önkormányzati támoga-
tás a könyvtárnak, az érdekelt-
ségnövelő pályázatot pedig el-
bukták, mert nem küldték el az 
alapító okiratot - tudtuk meg 
Csilekné Vass Éva könyvtáros-
tól. Nagylakon 1997-ben vásá-
roltak utoljára új köteteket a 
könyvtárnak. Noha a falu költ-
ségvetésébe mindig betervez-
nek állománygyarapításra 
80-100 ezer forintot, az önkor-
mányzat másra költi el a pénzt. 
Pályázni viszont nem tudnak, 
mert nem szerepelnek a nyil-
vános könyvtári jegyzékben -
mondta Tóth Józsefné könyv-
táros. így maradnak a régi 
könyvek és a remény. 

SZABÓ C. SZILÁRD 

A Lenin-összest ugyan m á r kiselejtezték a kistelepülési 
k ö n y v t á r a k b a n , e z a z o n b a n n e m sokat v á l t o z t a t o t t a hely-
z e t e n . C s o n g r á d megyében a legtöbb k i s k ö n y v t á r b a n régi, 

elavult a könyvállomány, új k ö t e t e k r e és friss újságokra 
viszont n e m jut elegendő p é n z . 

Csongrád megye mind a hat-
van településén működik 
könyvtár. A szegedi Somo-
gyi-könyvtár csak 1973 óta tölti 
be a megyei könyvtár szerepét. 
A Dóm téri bibliotéka nem a 
klasszikus értelemben vett 
megyei könyvtár, hiszen köz-
vetlenül nem látja el könyvvel 
a megye kisebb településeinek 
könyvtárait - mondta Szöke-
falvi-Nagy Erzsébet, a Somo-
gyi-könyvtár vezetője, megyei 
könyvtárigazgató. 

A társas lény 
A Somogyi megyei feladatai 

közé tartozik a szakmai tovább-
képzések és egyéb rendezvé-
nyek szervezése, pályázati ta-
nácsadás, yalamint a statiszti-
kai adatok összeállítása és a 
szakmai érdekérvényesítés a 
kistelepülések önkormányza-

tánál. A Somogyi előkelő helyen 
szerepel az Országos Doku-
mentumellátó Rendszerben 
(ODR). Az ODR jelentősége ab-
ban áll - mutatott rá Szőkefal-
vi-Nagy Erzsébet - , hogy bárki 
hozzájuthat a számára szüksé-
ges irodalomhoz, függetlenül 
attól, hogy az adott település 
könyvtárában megvan-e a ke-
resett dokumentum. Ha valaki-
nek például szüksége van Kö-
vegyen vagy Óföldeákon egy 
hajóépítéssel foglalkozó szak-
könyvre, akkor azt a Somogyi az 
ODR-en keresztül eredetiben 
vagy másolatban egy-két na-
pon belül kipostázza az illető-
nek. A Somogyi-könyvtár idén 
22 millió forintot fordít könyv-
beszerzésre, CD- és videókazet-
ta-vásárlásra, valamint 5,1 mil-
lió forintot folyóiratokra. A 
könyvtárba jelenleg 671 féle na-
pi-, heti- és havilap, valamint 

Röszkén a gyermekek tartják el a könyvtárat. 

tudományos folyóirat és irodal-
mi periodika jár. A Somogyiban 
és 18 fiókkönyvtárában össze-
sen 360 ezer kötet kölcsönöz-
hető. Megtudtuk: leginkább a 
társadalomtudománnyal fog-
lalkozó szakkönyveket és a kő-

Kis vakondtól Bushig 
Aki nem olvas, az alkalmatlan arra, hogy politikus 

legyen, aki viszont politikus, annak nincs ideje ol-
vasni - jegyezte meg Botka László, amikor arról kér-
deztük, mennyi ideje van olvasni. A szegedi polgár-
mester mostanában a költségvetési törvényterveze-
tet böngészte, pihenésképpen pedig elolvasott egy 
Agatha Christie-krimit. Komolyabb műveket csak 
nyári szabadsága alatt olvas. A Kis vakond kaland-
jaiból azonban mindennap felolvas részleteket há-
roméves Zsófi lányának. 

Gyulay Endrének főként akkor van ideje ol-
vasásra, amikor sofőrrel utazik valahová. A sze-
ged-csanádi megyés püspök elmondta: nagyon 
változó, hogy mennyit olvas naponta, az időtartam 
5 perctől több óráig is terjedhet. Legutóbb Ne-

meskürty István Mi történt velünk? és Sík Sándor 
Szép történetek című művét olvasta. 

Dervarics Attila leginkább gazdasági témájú 
szakcikkeket olvas. A Démász Rt. elnök-vezér-
igazgatója a Nagyfeszültség című regény után, ami 
egy amerikai áramszolgáltató cég kommunikációs 
igazgatójának élettörténetéről szól, Carl Sagan 
Korok és démonok című könyvét ütötte fel. 

Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rekto-
ra a kutatási területéhez, a mikrohullámú technoló-
giákhoz kapcsolódó szakkönyvek és cikkek mellett 
esténként szépirodalmat olvas. Kertész Imre Sorsta-
lanság című regényét és Minker Emil szegedi egye-
temről szóló monográfiáját nemrégiben olvasta el, 
és most George Bush életrajzi könyvét bújja. 

telező olvasmányokat keresik 
az olvasók. Az előjegyzések 
alapján slágerkönyvnek számít 
Aronson A társas lény és Um-
berto Eco Hogyan írjunk szak-
dolgozatot? című műve. Az ol-
vasási szokásokról szólva el-
mondta, hogy a színvonal a lek-
tűr felé mozog. A Somogyi fiók-
könyvtáraiban például megnö-
vekedett a forgalom, miután 
többet vásároltak szórakoztató 
irodalmi könyvekből. Az igaz-
gatónő ugyanakkor arra is rá-
mutatott, hogy ma már a 
könyvtárhasználók inkább 
adatok után kutatnak, semmint 
irodalmi alkotásokat olvasgat-
nak a könyvtárban. 

Vámpírkönyvek 
az emeleten 

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet el-
mondta: noha csökkent a 
klasszikus értelemben vett ol-
vasók aránya, nem tartja tra-

F0TÓ: GYENES KÁLMÁN 

gikusnak a helyzetet, mert 
ugyanakkor növekedett a 
könyvtárhasználók száma. 

Röszkén főleg a diákok hasz-
nálják a könyvtárat, amely a 
művelődési ház emeletén ta-
lálható. A lépcsőket már nem 
másszák meg a nyugdíjasok, de 
még az életerős felnőttek sem. 
így lehet az, hogy a 252 beirat-
kozott olvasó közel 90 százalé-
ka 14 éven aluli gyermek. Ott-
jártunkkor a harmadik osztá-
lyos Kádár Német Orsolya 
könyveket válogatott a polcok-
ról, Ábrahám Gyöngyi könyvtá-
ros pedig leltározott. Elmond-
ta, hogy a könyvállományuk 
nagyon régi, a szakirodalom 
pedig teljesen elavult. A piros 
bőrkötésű, arany feliratozású 
Lenin-műveket, összesen hu-
szonegyet, két éve selejtezték 
ki, nem kerüli el sorsát Marx és 
Engels sem. A kommunista 
ideológusok alkotásaiból, vala-
mint az átkosból itt maradt 

^ SZEMKÖZT 
Vita a logisztikai 

Minden héten szerdán este látható a szegedi Városi Televízió és 
a Délmagyarország közös tévéműsora, a Szemközt, amelyben a 
meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kér-

dezi aktuális témákról. Az e heti adásban Nagy Sándort, Szeged 
városfejlesztési alpolgármesterét faggatta Márok Tamás és Sza-

bó C. Szilárd a szegedi tömegközlekedési tarifák változásáról 
és a logisztikai központ körüli vitáról. 

A tegnapi közgyűlés előtt sugárzott tévéműsorban Nagy Sándor 
szegedi alpolgármester a tömegközlekedési tarifák módosításá-
nak kétféle tervezetéről beszélt. A tarifaemelést azzal indokolta, 
hogy a városi tömegközlekedés nagyon vszteséges. Ugyanakkor 
felmerült az a kérdés, hogy ha megszűnnek a differenciált - kü-
lön autóbuszokra és küíön villamosokra, trolikra érvényes -
bérletek, az emberek egy része nem tud pénzt spórolni. 

- Szerintem úgy igazságos, ha nem teszünk különbséget a 
város lakói között abban az értelemben, hogy kinek mennyit 
kell utaznia, és hányszor kell átszállni munkába menet. Úgy 
gondolom, mindenkinek ugyanazt a szolgáltatást ugyanazon az 
áron kell nyújtani - mondta Nagy Sándor. 

Az alpolgármester a nagy vihart kavart logisztikai központ ügyé-
ben bírálta Nógrádi Zoltánt, a Fidesz Csongrád megyei elnökét, 
aki nyílt levélben azt írta, ez az ügy túlmutat a kommunikációs hi-
bán. - Nógrádi Zoltán éles politikai támadást intézett Szeged vá-
rosa ellen, amit érthetetlennek tartok. Ha szétnézne az oszágban, 
látná, hogy Budapest környékén kizárólag magántőkéből épülnek 
a logisztikai központok. Ez üzlet. Szeged városa arra vállalkozott, 
hogy beindítja a központ kialakításának folyamatát. Befektető- és 
betelepülő-jelöltekkel egyaránt tárgyalunk. A központ kiépítésé-
hez akkor lesz szükség állami pénzre, amikor a vasúti kapacitást 
kell bővíteni. A logisztikai tevékenység kilencven százaléka 
ugyanakkor közúton zajlik - fejtette ki Nagy Sándor. 

H. SZ. 

PROGRAM 

PONT 
SZÍNHÁZ 

SZEGED 
NEMZETI SZÍNHÁZ 
Ma és holnap este 7 óra: Mozart: 
Requiem - Szegedi Kortárs Balett. 
Bérletszünet - kiemelt helyár; 
holnap de. 11 óra: Filharmóniai 
koncert. 
BÁBSZÍNHÁZ 
Holnap de. 11 óra: /ancsi és Juliska. 
Bérletszünet. 

MQZI 

este 7 óra: Császárok klubja. Színes 
amerikai film,- este 9 óra: Betty Blue. 
Színes amerikai film. 
PLAZA C1NEMA CITY 
Balhé: ma és holnap: 11, 15.15, 
17.15, ma 21.30 órakor is. Kill Bili, 
ma és holnap: 13, 19.15. Malacka, a 
hős, ma és holnap: 11.45. Titokzatos 
folyó, ma és holnap: 13.15, 16, 
18.45 és ma 21.30 órakor is. 
Kegyetlen bánásmód, ma és holnap: 
16.15, 18.15, 20.15 és ma 22.15 
órakor is. Némó nyomában, ma-és 
holnap: 10, 12, 14, 16, 18, 20 és ma 
22 órakor is. Mindenóó, ma és 
holnap: 13.30. Szindbád, ma és 
holnap 11.30. 
Gyönyörű mocsokságok, ma 21.45 
óra. Amerikai pite, ma és holnap 
15.45, 17.45, 19.45. Mátrix, ma és 
holnap: 10, 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00 és ma 22.30 órakor is. 
Segítség, hal lettem, ma és holnap: 
10.30, 12.15, 14.15. Kapitány és 
katona, ma és holnap: 10.45, 13.30, 
16.15, 19 és ma 21.45 órakor is. 
S.W.A.T, ma és holnap: 11.15, 
13.30, 15.45, 18, 20.15 és ma 22.30 
órakor is. A Karib-tenger kalózai: 
ma és holnap 11 órakor. Bad Boys: 
ma és holnap: 13.45, 16.30, 19.15 
és ma 22 órakor is. 

SZEGED 
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM 
Ma: Kamera Hungária 2003 
televíziós műsorfesztivál; holnap: 
zártkörű rendezvény. 
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA 
Ma: Kamera Hungária 2003 
televíziós műsorfesztivál; holnap: 
zártkörű rendezvény. 
Holnap negyed 5 és háromnegyed 9 
óra: Kontroíl. Színes, magyar film, 
fél 7 óra: Good Bye, Lenin! Színes, 
német film. 
BELVÁROSI MOZI 
KAMARATEREM 
Ma: Kamera Hungária 2003 
televíziós műsorfesztivál; holnap: 
du. 4, este negyed 7 és fél 9 óra: Egy 
hét Pesten és Budán. Színes magyar 

GRAND CAFÉ A z O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r 
Ma és holnap du. 5 óra: Végzetes állortTflbyÖbÖT tÖrÖlve 
végjáték. Színes angol-francia film; Ma este 6 óra: T3-A gépek 

VÁSÁRHELY 
Ma és holnap du. háromnegyed 6 
óra: Miről álmodik a lány. Színes 
amerikai film; este 8 óra: A 
szövetség. Színes amerikai film. 

MAKÓ 
Ma és holnap este 7 óra: Amerikai 
pite - Az esküvő. Színes, m. b. 
amerikai film. 

FÖLDEÁK 
Ma este 7 óra: Charlie angyalai -
Teljes gázzal. Színes, m. b. amerikai 

lázadása. Színes, m. b. amerikai 
film. 

RÚZSA 
Holnap este 6 óra: Hajó a vége. 
Színes amerikai film. 

SÁNDORFALVA 
Ma és holnap este 6 óra: Doktor 
Szöszi 2. Színes, m. b. amerikai 
film. 

SZEGVÁR 
Holnap este 7 óra: T3-A gépek 
lázadása. Színes, m. b. amerikai 
film. 

ÜLLÉS 
Holnap este 6 óra: Hulk. Színes, m. 
b. amerikai film. 

KÖZÉLÉT 

SZEGED 
Az Ujszegedi Református 
Egyházközösségben (Szent-Györgyi 
u. 6-8.) ma délelőtt 10-14 óráig a 
Biblia Szövetség csendes napja 
„A közösség" címmel - ebédről 
gondoskodnak 
este 6 órakor a Keresztyén Fiatalok 
Rendezvényei sorozatban középkori 
est, középkori vacsora és zene 
címmel. Előadó Jenny-Tóth 
Annamária. Holnap délelőtt 9 
órakor: gyermek és felnőtt 
istentisztelet, advent 1. vasárnapján 
a fogadó Ige. 

A juhász Gyula Művelődési 
Házban (Vörösmarty u. 5.) ma de 
10 órakor: 
Juhász Gyula Megyei Vers- és 
Prózamondó Verseny megyei döntő. 

A SZAB-székházhan ma de. 10 
órakor: 
Kommunkációkutatás 2003 címmel 
konferencia, poszterkiállítással 
egybekötve. 

KIÁLLÍTÁS 

SZEGED 
A Móra Ferenc Múzeumban 
(Roosevelt tér 1-3.) de. 10 órakor: 
Kiállítás-búcsúztató - dr. Nagy 
Zoltán művészettörténész 
tárlatvezetése. 

A Millenniumi Kávéházban 
(Dugonics tér 12.) megnyílt: 
Műhely-Művek. A Mester-Tanoda 
Alapfokú Művészeti Alapítványi 
Iskola Zománcműves osztályának 
kiállítása. Megtekinthető: december 
4-éig. 

A Képcsarnok Kft. Gulácsy 
Galériájában (Kárász u. 17.) 
megnyílt: 
Csendes Csaba festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekintehtő: 
december 9-éig. 

A Somogyi-könyvtárban a 
következő kiállítások nyíltak: 
a földszinten: 
200 éve született Deák Ferenc, 
valamint 125 éve született Krúdy 
Gyula című kiállítások. Mindkét 
tárlat megtekinthető: 2004. január 
7-éig, nyitvatartási időben, 
az I. emeleten: 
Asszonyi Krisztina 
üvegfestményeinek kiállítása. 
Megtekinthető: 2004. januárjáig; 80 
éves Ligeti György zeneszerző. 
Megtekinthető: december 13-áig 
a könyvtár III. emeletén: 
230 éve született Csokonai Vitéz 
Mihály. Megtekinthető: december 
17-éig. 

A Somogyi-könyvtár rókusi 
fiókkönyvtárában (Vértói u. 5.) 
megnyílt: 
Kovács Sándor Tibor grafikáiból a 
kiállítás. Megtekinthető: december 
10-éig. 


