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Megnyílt a 76. ünnepi könyvhét - „Olvasás nélkül nincs kultúra" 

Újdonságok a téren 
Kővári Árpád: Az én Nagy Könyvem 

A gyertyák 
csonkig égnek 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Kővári Árpád, a Pick 
Szeged elnöke Márai Sándor A gyertyák 
csonkig égnek című regényéről beszél. 

„Nagyon nehéz kiválasztani a legkedvesebb könyvemet, hiszen 
minden korszakomhoz tartozik egy vagy több olyan regény, ami 
megragadott. Az utóbbi években, ami megfogott, Márai Sándor 
remekműve. Olyan logikával közelíti meg a problémát, ami na-
gyon olvasmányos, de mégis komoly érzelmeket feszeget. Ez a 
mű a barátság regénye: a barátságot, mely a gyermekkorban szö-
vődött két ember között, talán még a halál sem öli meg. 

A barátságon az sem változtatott, amikor Henrik asszonyt 
hozott a házhoz: a gyönyörű Krisztinát. Egy vadászaton vi-
szont fordulat történt. Henrik észrevette, hogy Konrád, a ba-
rátja nem a vadat, hanem az ő fejét célozza meg. Este még 
hármasban együtt vacsoráztak. Nem sokkal ezután Henrik 
arra is rádöbbent, hogy Krisztina a szeretője Konrádnak, aki a 
történtek után elment a trópusokra. Henrik pedig kiköltözött 

a vadászházba, s addig nem 
tette be a lábát a kastélyba, 
míg néhány év múlva Kriszti-
na meg nem halt. 

Negyven év múlva a két ba-
rát gyertyafényes vacsoránál 
találkozott ismét. Henrik fel-
idézte hármuk históriáját, és 
feleletet várt arra, hogy Konrád 
tényleg le akarta-e lőni azon a 
vadászaton. O azonban nem 
válaszolt, hiszen némán is 
mindketten tudták a feleletet. 
Mire a gyertyák csonkig égtek, 
a két barát kézfogással búcsú-
zott egymástól, most már 
örökre." 

Az első érdeklődők a Dugonics téren Fotó: Schmidt Andrea Zöld utca 

Tbgnap megnyílt a 76. ünnepi 
könyvhét. Olvasás nélkül nincs 
kultúra - mondta Máder Béla, 
az egyetemi könyvtár igazgatója 
a Dugonics téren. Sok szegedi 
könyvújdonság is napvilágot lá-
tot t . 

Mit ünnepiünk a könyvhéten? A 
magyar irodalmat; a könyvki-
adás, könyvterjesztés, a nyom-
dák, az üzletek hálózatát; magát 
a könyvet, és magát az olvasást -
hívta föl a figyelmet Máder Béla, 
az SZTE könyvtárának igazgató-
ja. Blazovich László Szeged rövid 
története című könyvének be-
mutatóját a Somogyi-könyvtár-
ban tartották, a szerzővel Tandi 
Lajos újságíró beszélgetett. Az 
Olasz Kulturális Intézet Vigh Éva 
s Tekulics Judit olasz nyelvű mű-
vének premierjének adott ott-
hont. A szegedi Bába Kiadónak 
három kötete került országos 
könyvheti listára, köztük a nyol-
cadjára megjelenő Szegedtől Sze-
gedig Antológia. Horváth Dezső, 
lapunk munkatársa Cseremalac 
voltam című könyve éppúgy a 
könyvhét időpontjára jelent 
meg, mint Péter László 14 írás 
József Attiláról című műve. A 
szintén szegedi Lazi Kiadónál 
ugyancsak megjelentek szegedi 
vonatkozású kötetek: Fekete Ist-
ván Öreg utakon című elbeszé-
léskötetének utószavát Sánta 

EMLEKEZŐ TÖRTÉNELEM 
Gazda József erdélyi szociográfus 
és Bernad Ilona csángó népi-
gyógymód-kutató lesz a vendége 
június 3-án 19.30-kor a Bartók 
Béla Művelődési Központ könyv-
heti szalonjának. A két előadó az 
erdélyi és csángó magyarság meg-
élt sorskérdéseiről, az élettörténe-
tekből álló emlékező történelem-
ről beszélget Horváth Dezső és 
Panek Sándor újságírókkal, la-
punk munkatársaival. Az esemé-
nyen közreműködik Ivánovics 
Tünde és Fábrí Géza, akik csángó 
népzenét játszanak, s a helyszí-
nen a Délmagyarország fotóripor-
tere, Gyenes Kálmán kelet-erdélyi 
és csángó fotói láthatók. 

Egy sziksósi nagymama és uno-
kája minden héten buszra száll, 
Szegedre utazik, hogy vonattal 
térjen vissza Kiskundorozsmá-
ra. A program szakadó esőben, 
mínusz 20 vagy plusz 35 fokban 
sem maradhat el. 

Minden a sorompóval kezdő-
dött. Kálmán Mátyásné Jutka és 
lánya Sziksóstón lakik egymás-
sal szemben. Amikor egyik al-
kalommal Szegedre autóztak, 
sorompót kaptak a vasúti átjá-
róban. Az asszony unokája, a 
most két és fél éves Kiss Ferenc 
akkor szeretett bele a vonatok-
ba, s onnantól kezdve nem volt 
megállás. Kálmánná tavaly 
szeptemberben elvitte a szegedi 
nagyállomásra unokáját, aki ek-
kor azt kérte, szálljanak fel a vo-
natra is. A nagymama nem tu-
dott nemet mondani a kisfiú-
nak. 

- A szüleim szegények voltak, 
paraszti munkából éltek, így én 
még egy osztálykirándulásra sem 
tudtam elmenni soha. Ferike az 
egyetlen unokám - magyarázta. 
A túra útvonala állandó, csak a 
tömegközlekedési eszköz válto-
zik Szegeden a Mars tér és az ál-
lomás között, attól függően, mi-
hez van kedve a kisfiúnak. A 
nagymama és unokája az Üllós-
ről érkező busszal érkezik Sze-
gedre. 

Kálmánná elmesélte azt is, 
hogy a túra semmilyen körülmé-
nyek között nem maradhat el. 
így hiába volt a napokban har-
minc fok feletti hőség, akkor is 

Gábor szegedi irodalomtörté-
nész írta. A szintén szegedi Kele-
men Zoltán irodalomtörténész 
Mitikus átváltozások (Multikul-
turalizmus a közép-európai iro-
dalmakban! címmel adott közre 
rendkívül érdekes tanulmánykö-
tetet, úgyszintén a Lázinál. 

Ma délután 5-től könyvheti 
koncert kezdődik a Dugonics té-
ren, a József Attila-emlékév kap-
csán pedig megnyílik a multimé-

menni kellett. így völt ez télen is, 
amikor mínusz 20 fokot mértek. 
Akkor a váróteremből lesték az 
érkező és induló szerelvényeket. 
A legrosszabb, amikor szakad az 
eső. Ferike ugyanis felhőszaka-
dásban is látni akarja, hogyan 
kezd el pörögni a vonat kereke 
induláskor. 

Az állomásra több mint egy 
órával a vonat indulása előtt ér-

diás, interaktív József Attila-ván-
dorkiállítás a Móra Ferenc Mú-
zeumban. A várban Tóth I. János 
Fejezetek a környezetfilozófiáról 
című kötetét mutatják be, a szer-
zővel Margóczi Katahn ökológus 
és Kaposi Márton filozófus be-
szélget. A Szegedtől Szegedig an-
tológia premierjét 6-kor tartják a 
múzeum dísztermében, és átad-
ják az Év Könyve-díjat. 

F.CS. 

nek. A kisfiú itt már mosolyogva 
és énekelve szeretne elszökni 
nagymamájától, hogy odaszalad-
jon a vonatokhoz. A nagy meleg-
ben, várakozás közben előkerül 
az üdítő, a kisautó. A szerelvény 
a 12 óra 5 perces indulás előtt fél 
órával áll be a peronra. Ferikével 
már ekkor fel kell szállni a vonat-
ra. A negyedórás út után a kisfiút 
édesanyja várja az állomáson, 

A környezetvédelmi világnap al-
kalmából ma 9 és 17 óra között 
„zöld utca" várja a Széchenyi téren 
az érdeklődőket. A sátrakban meg-
tanulhatják, hogy mi mindenre 
használható a papír- és üveghulla-
dék, hogyan lehet textilhulladék-
ból játékot, bevásárlószatyrot varr-
ni. A kalandtúrán ötfős csapatok 
bizonyíthatják felkészültségüket, 
a fődíj egy-egy kerékpár. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

ahonnan kocsival mennek haza 
Sziksósra. 

Ferike nagymamája mosolyog-
va hozzátette, már csak a repülő 
és a hajó hiányzik az általuk 
használt közlekedési eszközök 
sorából, de bízik abban, hogy 
ezen a nyáron a vízi és a légi uta-
zást is kipróbálhatja az unokájá-
val. 

A. T. J. 

PAUDITS 
A PINCESZÍNHÁZBAN 
Elmondani jaj, de nehéz címmel 
Paudits Béla vidám, zenés önálló 
estjét láthatja a közönség ma 16 
órától és 19.30-tól a szegedi Pince-
színházban. Paudits dédanyáink, 
nagyanyáink korának slágereit, a 
múlt század pikáns kupiéit, a 
40-es évek slágereit énekli -
visszavarázsolva a közönséget az 
orfeumok, mulatók világába. A 
„Jóska, levelet hozott a posta", a 
„ Hamvadó cigarettavég...", a 
Kabaré „Willkommen" című 
slágere visszatekintést ad a „régi, 
jó világba". A közreműködő 
Cziglényi Andrea Fényes Szabolcs 
legszebb dalaiból és örökzöld 
musicalekből (My Fair Lady, 
Kabaré, Hello Dolly) énekel. 
Zongorán közreműködik Oláh 
Ferenc. 

KÖRNYEZETVÉDELMI 
VILÁGNAP 
Háromnapos 
rendezvénysorozattal hívja fel a 
figyelmet a környezettudatos 
magatartás jelentőségére a 
Csemete Egyesület a 
környezetvédelmi világnap 
alkalmából. Ma reggel 7 és 9 óra 
között „reggeli idővágta" címmel 
megközelítési versenyt 
rendeznek, 18 és 19 óra között 
pedig kerékpáros felvonulással 
demonstrációt tartanak. 
Szombaton a JATE-klubban 
zöldesttel folytatódik a program, 
vasárnap pedig a Bertalan-híd 
újszegedi oldalán, a töltés 
melletti területen 11 órától 
szemétszedésre várják az 
önkénteseket, akiknek 
bográcsossal köszönik meg a 
munkát. 

SÉTÁLTAK AZ EGÉSZSÉGÉRT 
Mozgalmat indított az egészséges 
életmód népszerűsítéséért az 
Életet az éveknek 
Nyugdíjasklubok Országos 
Szövetsége és a Nyugdíjasok 
Országos Képviselete. A 
szépkorúak első gyaloglásukra 
tegnap délután indultak a szegedi 
Belvárosi híd lábától. Már a séta 
rajtjához sokan gyalogszerrel és 
biciklivel érkeztek, majd 
kényelmes iramban átgyalogoltak 
az űjszegedi ligeten. 

Ha a két és fél éves unoka azt mondja, menni kell, akkor menni kell 

Dorozsmáig vonatoznak Ferikéék 

Ferike, a vonatok szerelmese és nagymamája útra készen 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Ma este 6 órakor 
kezdődik a könyvtár ünnepi 
könyvheti programja: Körmöci 
Dénes karikatúratárlatának 
megnyitója, és az alkotó önálló 
irodalmi estje. A Nagy Könyv az 
ünnepi könyvhét jegyében 
címmel fél 7-től beszédet mond 
Molnárné Vida Zsuzsanna 
alpolgármester. Átadják a Nagy 
Könyv pályázat jutalmait, és 
sorsolnak a szavazók között. 
- A nevelési év utolsó napján, 
ma délelőtt a gyermekek és 
óvónők közös játékokkal 
búcsúznak egymástól az óvoda 
udvarán. Délután 4 órától 
sütéssel, főzéssel, zenével, 
tánccal vidám kertipartit 
tartanak a családokkal együtt. 

PUSZTASZER. Augusztus 19-e 
és 21 -e között rendezik meg 
Pusztaszeren a Dr. Csizmazia 
György országos 
természetfilm-fesztivált, amely 
országos bemutatkozási 
fórumot és konzultációs 
lehetőséget biztosít mindazon 
amatőr és professzionális 
filmkészítőknek, akik 
alkotásukkal a természeti 
értékek bemutatását és 
védelmét kívánják szolgálni. 
Pályázni négy kategóriában 
lehet: 1. Növények és állatok 
élete, 2. Kárpát-medence tájai, 
3. A négy őselem, 4. 
Kalandsportok. A jelentkezési 
lapok letölthetők a község 
hivatalos honlapjáról, a 
www.pusztaszcr.hu portálról. 
Nevezési díj nincs, a nevezési 
határidő július 15-e. A 
nevezéseket a polgármesteri 
hivatalba kérik eljuttatni, cím: 
6769 Pusztaszer, Kossuth Lajos 
utca 45. A versenyen 
szakavatott zsűri értékeli a 
beérkezett pályaműveket. A 
fesztivál zárónapján egy fődíjat, 
egy-egy kategóriadíjat, és három 
szakmai különdíjat osztanak ki. 
Bővebb felvilágosítás Csabai 
Ferenc projektmenedzsertől 
kapható a 06/70-267- 96-84-es 
telefonszámon, vagy a 
csabaif@netposta.net 
elektronikus címen. 

SZEGED.Tóthi . János: 
Fejezetek a 
környezetfilozófiából, Szerzők és 
irányzatok című új könyvének 
kapcsán a szerzővel beszélget 
Margóczi Katalin ökológus, a 
Szegedi Tudományegyetem 
docense és Kaposi Márton 
filozófus ma 17 órától a 
Vármúzeumban. 
- A Csongrád Megyei 
Közigazgatási Hivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
és az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület közös 
ügyfélszolgálatának rendje 
június l-jétől módosult. 
Hétfőtől péntekig délelőtt 9-től 
11 óráig, hétfőn és szerdán pedig 
délután 14 és 16 óra között is 
várják az ügyfeleket. A hivatal 
levélcíme: Fogyasztóvédelmi 
Ügyfélszolgálat, 6741, Szeged, 
Rákóczi tér 1. Telefon: 
62/562-673. 

TISZASZIGET. 
Trianon-emléknapot rendez a 
Szőregi Csodaszarvas Polgári Kör 
ma 18 órától a művelődési 
házban. Az emléknap 
díszvendége Duray Miklós, a 
szlovákiai Magyar Koalíció 
Pártjának alelnöke, a házigazda 
Bodó Imre polgármester. Az 
eseményre 17 órakor különbusz 
indul Szegedről, a Rákóczi térről, 
amely megáll az újszegedi 
templomnál, Szőregen a Hősök 
terén és a Gőzmalom utcánál. 

ÜLLÉS. Az Alapfokú Művészeti 
Iskola tanévzáró ünnepsége ma 
17 órakor kezdődik a Déryné 
Művelődési Házban. Az iskola 
művészeti csoportjainak -
néptánc, hegedű, zongora 
tanszak - műsorát, valamint a 
festészet és kézműves tanszak 
növendékeinek munkáját 
láthatják az érdeklődők. A 
program régi hangszerek 
bemutatójával és táncházzal 
zárul. 

http://www.pusztaszcr.hu
mailto:csabaif@netposta.net

