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A Széchenyi és a Glattfelder téren május 21-étől spriccel a víz 

A kutak városa, Szeged 
Mezei Richárd: Az én Nagy Könyvem 

Leon Uris: 
Meghalsz, tengerész! 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Mezei Richárd Sze-
ged városi sportigazgató, a Pick Szeged kézi-
labdacsapatának kapitánya Leon Uris Meg-
halsz, tengerész! című regényéről beszél. 

„Hetvennyolc éves korában, 2003-ban New York-ban meghalt 
Leon Uris, neves amerikai zsidó író. Első, 1953-ban megjelent 
regénye, a Meghalsz, tengerész! II. világháborús, csendes-óceáni 
élményeiből táplálkozott. Az érdekfeszítő, pörgős, eseménydús 
regényt még gimnazista koromban olvastam, de azóta is többször 
elővettem. Van benne szerelem, ármány, vér, sírás és kacagás. 

Az amerikai tengerészgyalogság második világháborús küzdel-
meinek emléket állító regény személyes tapasztalatokon, a való-
ságban átélt eseményeken alapszik. A történet az újoncok bevo-
nulásával kezdődik. A veterán őrmester kétségbeesetten szemléli 
a vegyes társaságot, akikből neki kell szuperkatonákat faragni. A 
feladat nehéz, hiszen az egyszerű farmer, a texasi csirkefogó, az in-
tellektuel, a baltimore-i gimnazista, a navajó indián, vagy a svéd 

favágó, mind-mind egyéniség. A 
hajnali fél öttől este tízig tartó ki-
képzés bemutatása mellett meg-
ismerkedhetünk mindegyikük 
egyéni sorsával, családi hátteré-
vel, életfelfogásával is. Idővel, az 
éles gyakorlatozások során és a 
japánok elleni öldöklő, kegyetlen 
harcokban igazi kollektívává ko-
vácsolódnak. Fokozatosan eltűn-
nek a köztük lévő különbségek. A 
kegyetlen realizmussal megírt re-
gény személyes közelségbe hozza 
az amerikai tengerészgyalogság 
háborús hétköznapjait. Az érde-
kes, mindvégig izgalmas olvas-
mányt gimnazista kortól min-
denkinek ajánlom." 

Húsz-harminc százalékkal nőtt a Nagy Könyv-tophstán szereplő kötetek eladása 

Olvasókörök is alakultak 

ALibriben külön piramist kaptaka toplistás könyvek Fotó: Gyenes Kálmán 

Jólesik a napozás a Dugonics téri szökőkút mellett Fotó: Frank Yvette 

Május l-jén beindították a szegedi szökőkutak 
nagy részét. Kettőt Szeged napján állítanak mun-
kába. A városban nyolc szökő- és harminc ivókút 
működik. A tarjáni és Újszegeden az Alsó kikötő 
sori kút utoljára a 80-as években működött. 
Felújításuk több tízmillió forintba kerülne. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged nyolc cirkulációs rendszerű, működő szö-
kőkúttal büszkélkedhet: 1 -1 a Dugonics és az Aradi 
téren, a Móra parkban a múzeum előtt, és a Szent 
György téren, míg az újszegedi Erzsébet-ligetben 
további kettő. Ezeket a kutakat május l-jén beindí-
tották. A Glattfelder téri (azaz a Novotel Szeged 
melletti) és a Széchenyi téri kút Szeged napján, má-
jus 21-én nyújt üdítő látványt a sétálóknak. Az 
utóbbi kútnak még ezekben a napokban is tart a 
felújítása, takarítása. A két lakótelepi szökőkút -
Tarjánban a Víztorony tér közelében, illetve Újsze-

geden az Alsó kikötő soron - a 80-as évek közepe 
óta nem üzemel. Akkor már nem volt pénz az ösz-
szes kút működtetésére, így ezt a kettőt leállítot-
ták. Mára használhatatlan állapotba kerültek. 

- A Víztorony tér közelében található kút műsza-
ki állapotát tavaly mértük fel - mondta Kovács Já-
nos, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. közterü-
let-fenntartási igazgatóhelyettese. - Kiderült, hogy 
teljesen tönkrement, felújítása több 10 millió fo-
rintba kerülne. 

A nyolc működő kút üzemeltetésére évente 20 
millió forintot fordítanak a város büdzséjéből. A 
cirkulációs rendszerű kutak kevés vizet fogyaszta-
nak, hiszen egy alkalommal kell feltölteni a me-
dencét, és időnként pótolni a vizet. 

A város harminc ivókútját mostanában kezdik 
„beüzemelni", a Szent György téri már működik. 
Ezen a héten még tisztítják a kutat, a jövő héten vi-
szont már szomjunkat olthatjuk a Széchenyi téren, 
vagy a Radnóti gimnáziumnál. 

Zápor, zivatar várható a hét második felében 

A hirtelen nyár után 
tavaszi napok 

KÖRKÉP 

BORDÁNY. Zádori Imre 
nyugdíjas kertészeti 
ágazatvezető május 4-étől 
augusztus 3-áig szerdánként 10 
és 12 óra között várja a bordányi 
termelőket a növényvédelmi 
gondok megbeszélésére. 
- A hagyományos tavaszi 
gallygyűjtést május 5-én végzi az 
településüzemeltetési Intézmény. 
Kérik a bordányiakat, a kévékbe 
kötegelt gallyat csütörtökön 
helyezzék ki a ház elé! 
- A községben pünkösdkor 13. 
alkalommal rendezik meg a 
bordányi falunapokat. Az 
előkészületek hetekkel ezelőtt 
megkezdődtek, folyik a 
közterületek, intézmények 
körüli virágosítás, illetve 
parkosítás. A település 
önkormányzata kéri a helyieket, 
hogy lakóházuk környékének 
takarításával, virágosításával 
készüljenek az ünnepre. 

MÓRAHALOM. A Zákányszéki 
út keleti oldalán befejeződött az 
egységes fasortelepítés. Tavaly a 
nyugati oldalon gömbkoronás 
kőrisfákat ültettek, amelyek 
később hozzájárulnak a zaj és 
porszennyezés csökkentéséhez. 
A fatelepítésre 600 ezer forintot 
költött a város önkormányzata. 
A 42 új fa kiválasztásánál azt is 
figyelembe vették, hogy a 
koronák ne érjék el az 
elektromos vezeték hálózatot. 

SÁNDORFALVA. Pénteken 17 
órától ünnepli a Pallavicini 
Sándor Általános Iskola névadó 
ünnepségének IV. évfordulóját. A 
köszöntő után Zombori István 
történész áttekintést ad a 
Pallavicini családról. Az ünnepi 
műsor részeként zenél a Budai 
Sándor citerazcnekar, Carlo 
Pallavicini Diocletianus című 
operájának nyitányát Nyíri 
Ferenc játssza, majd átadják a 
Gróf Pallavicini Károly-díjat, és 
18 órakor megkoszorúzzák az 
iskola névadójának síremlékét. 

SZEGED. Szakmai tanácskozást 
rendez csütörtökön és pénteken a 
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár Könyvtárak és nők az 
európai uniós esélyegyenlőségért 
címmel. Csütörtökön fél tíztől 
Bartos Éva tart előadást. Ezt 
követően szó lesz az 
akadálymentesítésről, az Európa 
Tanács esélyegyenlőségi 
törekvéseiről, a látás- és 
mozgássérültek foglalkozásairól, 
valamint az Európai Bizottság 
Információs Társadalom K+F 
projektjeiről. Schmidt Andrea, 
lapunk munkatársának 
fotókiállítását 11 órakor Horvátit 
Dezső újságíró nyitja meg. 
Az általános iskolások számára 
rendezett Litterátum országos 
versenyen a döntőbe jutott és jó 
eredményének köszönhetően 
angol nyelvvizsga-bizonyítványt 
kapott Csongrád megyéből a 
szegedi Kovács Rezsuk Dávid, 
Rengei Boglárka, a bordányi Balla 
Esztella és a makói Gules 
Christiana. 

- A Millenniumi Kávéházban 
csütörtök délután 4 órától 
XV1I-XVIII. századi 
zenetörténet címmel Mozartról 
beszél Meszlényi László. 
Ugyanitt este 6 órától a 
Charivari színjátszó kör 
előadásában Karinthy Ferenc 
Bösendorfer című művének 
átiratát láthatják. Este 8 órától a 
félév utolsó Dixie-ldubján 
vehetnek részt az érdeklődők. A 
Molnár Dixieland Band zenél. 
- A lelki sebeket hordozók 
meggyógyítása a célja annak az 
ökumenikus keresztény 
előadássorozatnak, anüt mától 
szombatig tartanak a Honvéd téri ' 
református templom 
ima termében. Az előadó Joan 
Lipis spirituális tanító lesz, aki 
|aek Valentino, atlantai 
lelkipásztorral és 
szolgálócsoportjávaj együtt segít 
majd mindenkinek, aki szeretne 
megszabadulni lelki 
szenvedéseitől. Az előadások 
esténként 5 órakor kezdődnek és 
szerdán kilencig, csütörtökön és 
pénteken pedig fél tízig tartanak. 

Szeszélyes a tavaszunk: hol a 
száz ágra sütő nap és a 28 
fokra fölmelegedő levegő csa-
logat a strandra, hol zápor 
fut ta t ja meg az utcán a járó-
kelőket. l égnap Szegeden 28 
fokot mértek, csütörtöktől le-
hűlés várható, jövő héten 
azonban újra felmelegszik a 
levegő. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szegeden kedden 28 Celsi-
us-fokot mutatott a hőmérő 
higanyszála, ami nem szokat-
lan májusban a napfény váro-
sában. Azonban most csak va-
sárnaptól keddig tartott a nyár 
- tudtuk meg az Országos Me-
teorológiai Szolgálat Dél-ma-
gyarországi Regionális Köz-
pontjának ügyeletes munka-
társától. Ma ugyanis lehűl a le-

vegő 22-23 Celsius-fokra, 
majd a következő napokban a 
hét elejéhez képest jóval hűvö-
sebb lesz: 15-17 Celsius-fokos 
hőmérséklet várható. A hűvös 
idő záporral, zivatarral kö-
szönt ránk, s a hét második fe-
lében tanácsos esernyővel út-
nak indulni. Ma reggeltől el-
szórt zápor, zivatar várható, 
Szegeden kisebb körzetekben 
lehet jelentős, 20-30 millimé-
teres csapadék. Ezután az el-
múlt hét végéhez hasonló hő-
mérséklet-különbségekre szá-
míthatunk: derült idő, hajnal-
ban 3 Celsius-fokot mutat a 
hőmérő, délutánra pedig 20 fo-
kig meleged fel a levegő. Két 
évvel ezelőtt május első napja-
iban mértek már 33 Celsi-
us-foknál is melegebbet, idén 
azonban nem lesz májusi nya-
runk. 

Ha nem is ugrásszerűen, de ér-
zékelhetően növekedett a Nagy 
Könyv-játék hatására az olva-
sási kedv. A könyvtárosok és a 
kereskedők szerint jó ötletnek 
bizonyult nálunk is elindítani 
a mozgalmat, amelyhez kap-
csolódva már olvasókörök is 
alakultak. 

Miként az ötletgazda Nagy-Bri-
tanniában, nálunk is egyértel-
műen érezhető az olvasási kedv 
erősödése a Nagy Könyv-játék 
hatására. 

- Olyan új olvasónk is akadt, 
aki kifejezetten emiatt jött el be-
iratkozni hozzánk - mondja Er-
délyi Csilla, a Kisteleki Városi 
Könyvtár vezetője, aki szerint 
például Szerb Antal regényeit az 
ajánlások hatására kezdik újra 
felfedezni az olvasók. Kisteleken 
két olvasókör is alakult: a gyere-
kek első alkalommal a Robinson 
Crusoe-t, a felnőttek a Vörös és 
feketét választották ki. Tervezik, 
hogy Dallos Sándor két listás re-
gényének, A nap szerelmesének 
és az Aranyecsetnek a megbeszé-
lése után kirándulást szerveznek 
a Nemzeti Galériába a nagy 
Munkácsy-kiállításra. 

A szegedi Somogyi-könyvtár-
ban megnőtt az érdeklődés a 
100-as toplistára felkerült köny-
vek iránt, különösen azokat a 
köteteket keresik, amelyeket 
n é p s z e r ű m ű v é s z e k , közéle t i 
személyiségek ajánlanak a tele-
vízióban, a lapokban. Az érdek-
lődés hatására a tinilányok aktu-
ális slágeréből, A neveletlen her-
cegnőből újabb köteteket is be 
kellett szerezniük, mert csupán 
egyetlen példányuk volt. Szabó 
Magda négy regénnyel is szerepel 
a listán, ezekből is vásároltak 
újabb példányokat. 

- Örülök annak, hogy a játék 
hatására többet olvasnak az em-
berek. A toplistát tartalmasnak 
tartom, mert a klasszikus és a 
kortárs magyar irodalom legjava 
is felbukkan benne. Az emberek 
inkább a valódi értékekre szavaz-
tak, noha tudjuk, nem csak a mi-
nőségi irodalmat olvassák. Az ér-
tékszempontú választás színvo-

nalas irodalomoktatásunk érde-
me lehet - véli Sikaláné Sánta Il-
dikó, a Somogyi igazgatóhelyet-
tese, akitől azt is megtudtuk: ná-
luk három olvasókör is alakult. 
A tagok két-három hetente talál-
koznak, beszélgetnek egy kivá-
lasztott könyvről, vagy a megje-
lölt témához kapcsolódó művek-
ről. 

A bibliotéka főbejáratnál hatal-
mas könyvvel díszített informá-
ciós fal és a továbbjutott száz mű 
címét tartalmazó dekoráció hívja 
fel a figyelmet a játékra. A 
könyvtárosok a Regénypárbaj cí-
mű tévéműsortól az olvasási 
kedv további erősödését várják. 

- Húsz-harminc százalékkal is 
növekedett azoknak a kötetek-
nek a forgalma, amelyek szere-
pelnek a toplistán - árulja el 
Molnár Imréné, a Tisza Lajos 
körúti Fókusz Könyváruház ve-
zetője, aki szerint a legnépsze-
rűbb külföldi szerzők, Coelho és 
Márquez műveit a Nagy 
Könyv-játék nélkül is keresték az 
olvasók, ezért inkább a magyar 
írók számára jelent sokat, hogy 
nagyobb publicitást kapnak. A 
Fókuszban a lapunkban olvasha-

tó ajánlatok hatására is sokan 
keresnek könyveket. Márai Sán-
dor színes borítóval megjelenő új 
életműsorozatából A gyertyák 
csonkig égnek című regényből 
40-50 példányt is eladnak egy 
hónapban. A toplistáról csupán a 
Monté Cristo grófja és az Orosz-
lánkölykök számít jelenleg hi-
ánycikknek. 

A Szeged Plazában működő 
Alexandra k ö n y v e s b o l t b a n folya-
matos az érdeklődés, de nem ta-
pasztaltak ugrásszerű növeke-
dést a forgalomban. Az üzletve-
zető-helyettes, Illyésné Poczik 
Beáta szerint például az Emlék-
iratok könyve című Nádas-re-
gényből kifejezetten azért rendel-
tek, mert Alföldi Róbert tévés 
ajánlása után sokan keresték. 
Ludányi Lilla boltvezető elmond-
ta: Szeged legújabb könyvesbolt-
jában, a Nagyáruház melletti 
Libriben külön piramist építet-
tek a toplistás könyvekből - a 
százból kilencven meg is találha-
tó benne. Az aktuális botrány-
könyv, A Da Vinci-kód is beke-
rült az első százba - jelenleg ez 
vezeti az eladási sikerlistát. 

H. ZS. 

Tudásközpontot 
avattak Mórahalmon 
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Átadták tegnap Mórahalmon a város és a Szegedi Tüdomány-
egyetem együttműködéseként létrejött Élelmiszer-gazdasági és 
Informatikai Innovációs Központot. A 85 millió forintos beru-
házás uniós pályázat segítségével valósult meg. A tudásköz-
pont ünnepélyes átadásán jelen volt Nógrádi Zoltán, Móraha-
lom polgármestere, Szabó Gábor, az egyetem rektora, Garam-
hegyi Ábel, a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, 
valamint Frank József, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. 

Nógrádi Zoltán beszédében úgy fogalmazott, megtörtént az a 
csoda, hogy a Szegedi Tudományegyetem eljött Mórahalomra, 
és hozzátette: egy ilyen intézmény kialakítása úttörő esemény-
nek minősül egy ekkora település történetében és életében. Sza-
bó Gábor kiemelte, hogy a központ leglényegesebb funkciója a 
tudás, a technológia, a fejlesztések hasznosítása a gyakorlat-
ban. 

A tudásközponttól annak létrehozói az agrárium versenyké-
pességének növekedését, technikai színvonalának erősítését, a 
szakterületet érintő kutatások összhangjának megteremtését 
várják. Mórahalom polgármestere bejelentette: pályázatot hir-
detnek geográfus- és közgazdászhallgatók számára, hogy inno-
vatív ötleteiket a tudásközpontban dolgozzák ki és valósítsák 
meg. 


