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KORKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma este 6 
órától rendezik meg a 
gazdagyűlést. 

BALÁSTYA. lúnius 20-ától 
három héten át foglalkoztató 
tábort szervez a művelődési ház. 
Az alsó tagozatos gyerekek 
minden hétköznap délelőtt 
változatos programokon 
vehetnek részt felnőttek 
felügyelete mellett. A programok 
között szerepel - többek között -
sportdélelött, szegedi 
mcseszínházi látogatás, 
kézműves-foglalkozások, 
strandolás. A háromhetes tábor 
költségeinek nagy részét a 
Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítványnál nyert pályázatból 
finanszírozzák, így a résztvevő 
gyerekeknek mindössze napi 
100 forintba kerül a részvétel. Az 
összeg tartalmazza az 
útköltséget és a belépődíjakat is. 
A táborra június 15-éig lehet 
jelentkezni a művelődési 
házban. 

FORRÁSKÚT. A művelődési 
házban a 
számítógépes-internetes szoba 
az alábbi nyitva tartással várja az 
internetezőket: hétfőn 13-tól 19 
óráig, kedden 13-tól 18 óráig, 
szerdán 13-tól 19 óráig, 
csütörtökön 13 órától 18 óráig, 
szombaton 15.30 és 17.30 
között. Fax küldésére, színes és 
fekete-fehér nyomtatásra és 
fénymásolásra is van lehetőség. 

DOMSZÉK. lúnius 15-éig 
tehetnek javaslatot a 
domaszékiek arra, hogy ki kapja 
idén a díszpolgári címet. A helyi 
rendelet szerint az lehet 
díszpolgár, aki munkásságával 
hozzájárult a település 
fejlődéséhez, hírnevének 
öregbítéséhez, hivatásszerűen 
végzett munkájával -
közmegelégedésre - a község 
polgárainak szolgálatában 
tevékenykedett, a község 
lakóinak életkörülményeit 
jelentősen javító gazdasági 
tevékenységet folytat, illetve 
folytatott, a községért, vagy 
annak kisebb közösségéért 
hosszú időn át áldozatos 
tevékenységet végzett. 

PUSZTAMÉRGES. Mától jövó 
hét hétfőig egészséghetet 
szerveznek Pusztamérgesen. 
Különböző helyszíneken - a 
Tanácsadóban, a háziorvosi 
rendelőben és a művelődési 
házban - prevenciós előadások 
és szűrővizsgálatok lesznek: 
tüdőszűrés, véradás, 
nőgyógyászati szűrés, ortopédiai 
szűrés, fül-orr-gégészet, 
vérnyomásmérés, 
vércukormérés, talpmasszázs, 
pedikűr. A részletes program az 
időpontok és helyszínek 
megjelölésével plakátokon lesz 
olvasható a községben. 

SZATYMAZ. A művelődési ház 
és a közművelődési és 
családsegítő egyesület 
kirándulásokat szervez június 
18-19-én Kékesre és környékére, 
július 23-24-én Hollóköre, 
Sárvárra és környékére, 
augusztus 6-9-én Erdélybe, és 
augusztus 13-14-én az Őrségbe. 
Érdeklődni lehet a művelődési 
házban személyesen, vagy az 
583-520-as telefonszámon. 

SZEGED. Sanofi-Aventis 
Egészségvár várta a fiatalokat 
tegnap a Széchenyi téren. 
Fellépett a Százszorszép 
Gyermekház és a Pro Musica 
Művészeti Iskola tánccsoportja, 
gyerekkoncertek, mesemondó 
regevár és bábjáték szórakoztatta 
a gyerekeket, akik ha 
megéheztek, grillezett húsok, 
salátakülönlegességek, vagyis 
csupa egészséges étel közül 
válogathattak. 

ÜLLÉS.Az óvodások 
úszótanfolyamra járnak június 
6-ától 17-éig. A programban 
tizenhárom gyermek vesz részt, 
ők a Szegcdi Sportuszodában 
tanulnak úszni. 

Szegedi szerzők és könyvbarátok randevúztak a Dugonics téren 

Dixie-muzsika 
csalogatta az olvasókat 

A népszerű Molnár Dixieland 
Band fülbemászó muzsikája 
csalogatta a Dugonics térre az 
olvasókat szombaton a szegedi 
szerzők hagyományos könyvhe-
ti bemutatkozására. A sátraknál 
nem volt nagy tolongás, dc az 
árusok nem panaszkodtak. 

A hagyománnyá lett Dugonics 
téri könyvheti bemutatkozást 
húsz éve mindössze két-három 
szegedi szerzővel kezdték, ma 
pedig már huszonöt-harminc kö-
tet is megjelenik az ünnepre. 
Czenéné Vass Mária, a program 
szervezője indította ezzel a 
szombat délelőtti beszélgetést, 

majd sorra bemutatta az új kö-
tettel jelentkező szegedi vagy a 
városhoz kötődő írókat, költőket 
a tavaly év könyve díjas Simái 
Mihálytól lapunk munkatársán, 
Horváth Dezsőn, valamint Péter 
Lászlón át egészen a kolozsvári 
Tóth Józsefig és a Tel-Avivből ér-
kezett Avri Shachamig. 

- Az irodalmi antológiákat 
mindig meg szoktam venni, örü-
lök, hogy újra megjelent a Rival-
da is. Spiró György új regényét, a 
Fogságot és Hubay Miklós drá-
makötetét már beszereztem. Na-
gyon drágák a könyvek, egyete-
mistaként még cekkerrel hord-
tam haza a könyvheti köteteket -

0R0SZLANPUZZLE 
Önnek van már oroszlánrésze? - állította meg egy nagy tábla az olvasókat 
a könyvheti sátrak mellett. - Reggel az első vásárlóm a város díszpolgára, 
Péter László professzor úr volt, és két óra alatt már húsz oroszlánrészje-
gyet adtam el - mesélte Marton Árpád, a Móra Ferenc Múzeum rendez-
vényszervezője, aki kitartóan kínálta azt a 350 forintos puzzle-t, aminek 
megvásárlásával a kőoroszlánok felújításához lehet hozzájárulni. - Én is 
vettem egyet, mert szép gyerekkori emlékek fűznek az oroszlánokhoz, so-
kat ültem a hátukon. Csizmazia Gyuri bácsi múzeumi matinéira is jártam, 
egy kicsit ez is közrejátszott abban, hogy miért ezt a pályát választottam -
árulta el a fiatal szegedi állatorvos, Perényi László, aki három kisgyerme-
kével nézte meg a könyvtermést. 

A MOZAIK UJABB KÖNYVDÍJA 
Mint minden évben, így idén i s az 
ünnepi könyvhéten adják át az 
előző év könyvterméséből kivá-
lasztott legszebb magyar könyvek-
nek járó Szép Magyar Könyv Díja-
kat. A tankönyvek kategóriájában 
a szegedi Mozaik Kiadó Történe-
lem 5. című tankönyve nyerte el a 
2004-es Szép Magyar Könyv Díjat. 
A könyvet Márffy János illusztrál-
ta, a borítóterv és tipográfia Re-
ményfy Tamás és Katona Csaba 
munkája. A kötet szerzői, Horváth 
Andrea és Horváth Levente Attila 
Is szegediek. Szép Magyar Könyv 
Díjat és Oklevelet minden évben 
legfeljebb egyet-egyet ad ki az ér-
tékelő bizottság 1998 éta a Moza-
ik Kiadó könyvei 4 díjat, 5 okleve-
let és 2 különdíjat kaptak. E z azt 
jelenti, hogy az elmúlt nyolc évben 
a szegedi kiadó egyedül több elis-
merést kapott, mint a többi hazai 
tankönyvkiadó együttvéve. 

mondja Marika, aki már évtize-
dek óta változatlan lelkesedéssel 
igyekszik népszerűsíteni az iro-
dalmat. 

Hosszan, megfontoltan válo-
gatva két reklámszatyrot is meg-
pakolt könyvekkel egy idős há-
zaspár. - Számomra a könyvhét 
évtizedek óta igazi ünnep, min-
dig több kötetet is vásárolok 
ilyenkor. Sajnos sokkal keveseb-
bet tudok olvasni, mint koráb-
ban, 86 éves vagyok, és a sze-
mem már nem a régi - panaszol-
ja Keller Edéné, aki azt is elárul-
ja: a nyugdíj előtt közgazdász-
ként dolgozott. - A gyűrűk urát 
már régóta szerettük volna meg-
venni. Szabó Gábor Bevezetés a 
bevezetésbe című könyvét azért 
vásároltam meg, mert nagyon 
szeretem Esterházy Pétert. Han-
kiss Elemérnek is lelkes híve va-
gyok, és Konrád György könyvét, 
a Kakasok bánatát is hazavi-
szem, ez a kettő a legfontosabb. 

Először jött ki a Dugonics térre 
a Somogyi-könyvtár. Szőkefal-
vi-Nagy Erzsébet kollégáival sa-
ját kiadványaikat és a Nagy 
Könyv-mozgalmat népszerűsíti. 
A könyvárusok nem túl lelkesek, 
de nem is panaszkodnak, a Fó-
kusz sátránál Rakovszky Zsuzsa 
és Popper Péter ú j kötetét keres-
ték a legtöbben. 

- A túl meleg, a ragyogó napsü-
tés sem jó, a könyvhéten az az 
ideális, amikor kicsit hűvösebb 
van, de nem esik az eső - mondja 
a Bába Kiadó sátránál a szakma 
régi motorosa, Monostori László, 
aki abban bízik, az idei forgalom 
nem lesz rosszabb, mint a tava-
lyi. 

H. ZS. 

Lengyel András: az én Nagy Könyvem 

Egy aktuális regény 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmas szellemi kalandtúrában ismert 
Csongrád megyei közéleti személyiségek, 
tudósok, művészek, üzletemberek, sporto-
lók és újságírók vallanak legkedvesebb 
könyvükről. Lengyel András irodalomtör-
ténész Vas István Mért vijjog a saskeselyű? 
című regényéről beszél. 

„Vas István könyve többszólamú mű. Önéletrajz, visszaemléke-
zés élete egy szakaszára, az 1930-as évekre. De a szerző nem-
csak kitűnő költő volt, hanem okos, sőt bölcs gondolkodó is, ön-
életírását esszészerű betétek gazdagítják, könyve így a korról va-
ló történeti tudás egyik forrása is. S mindez még egyáltalán nem 
a könyv teljes üzenete: amit ír, az intellektuális színezetű, mégis 
érzékletes és izgalmas regényként is olvasható. A könyv lapjain 
fölidéződnek írókortársai és barátai is, s mindenekelőtt a kor, 
melyben élniök adatott, s amelyről a köztudat még ma is sokfé-
le, egymással össze nem egyeztethető képet őriz, s amelyek 
megítélése ma is megoszt bennünket. 

Vas István higgadt és bölcs ember volt, megfogalmazásai ár-
nyaltak, nem egyszerűsíti le azt, ami bonyolult, s az ítélkezésnél 
fontosabb számára a dolgok autentikus megjelenítése, érzékel-
hetővé és értelmezhetővé tétele. Könyvét így olyanok is tanul-
sággal, sőt élvezettel forgathatják, akiknek beállítódása, világlá-
tása más, mint az övé. 

A cím: Mért vijjog a saskeselyű? - Arany János Keveháza című 
költeményének egy sora, s a csata előtt gyülekező, vijjogó kese-
lyűk fölidézésével az elkövetkező borzalmak eljövetelét előlegezi. 

A keselyűk ugyanis a harctér 
majdani halottaiért gyülelcez-
nek. A könyv tárgya tehát végső 
soron az eljövendő tragédia elő-
története és a végjáték gondola-
ti előlegezése azokból az utólag 
megvilágosodó emléknyomok-
ból, amelyek már magukban 
hordozzák a bekövetleező tragé-
dia lehetőségét. E könyv ma, 
amikor hatalmas erők szövet-
keznek arra, hogy elleplezzék 
előlünk a világban bontakozó 
nagy tragédia már látható jeleit, 
s védtelenné tegyenek bennün-
ket a veszélyek érzékelése iránt 
- aktuális mű is. Csak meg kell 
értenünk jelzéseit." 

VAS ISTVÁN 

Nehéz 
szerelem 

Mrrt vtpog 
(i uakntlyü? I. 

HÍREK 
NEMERE ISTVÁN DEDIKÁL 
Nemrég megjelent, A legújabb 
titkok könyve című kötetét 
dedikálja Nemere István író ma 
16 órától a Libri szegedi 
könyvesboltjában (Jókai utca 1.). 

FOGAD A KAPITÁNY 
Lakossági fogadóórát tart Kovács 
Mihály rendőr alezredes, a 
Szegedi Rendőrkapitányság 
vezetője ma 13 és 15 óra között a 
kapitányság Párizsi körút 16-22. 
alatti épületében. 

LÁTOGATÓK A BÍRÓSÁGON 
A Csongrád Megyei Bíróság ma 
és holnap vendégül látja a 
holland Zvolle Megyei Bíróság 
elnökét és bíráit. A tanulmányi 
út keretében a bírósági és 
tárgyaláslátogatáson, illetve 
egyéb szakmai, kulturális 

programokon kívül kedden 14 
órától Karsai Krisztina, egyetemi 
adjunktus előadást tart Az 
európai elfogatóparancs címmel 
a bíróság dísztermében. 

VILÁGHÁBORÚS RELIKVIÁK 
A Nemzeti öntudat, nemzeti 
önérzet - relikviák az I. és a II. 
világháború idejéből című 
kiállítást Marjanucz László 
kandidátus, a szegedi egyetem 
történeti intézetének vezetője, 
tanszékvezető egyetemi docens 
nyitotta meg a Móra Ferenc 
Múzeum történeti 
kiállítóhelyén, a Fekete Házban. 
A tárlatot Szanka József 
gyűjteményéből Tóth István 
történész, muzeológus rendezte. 
A kiállítás augusztus 29-éig 
tekinthető meg hétfő kivételével 
naponta 10-től 17 óráig. 

A Délikert városrész kettős ünnepe Szentmihályon 

A fogatversenyen nem elegáns a legelés 
A Délikert városrész szombaton Szent-
mihályon ünnepelt: bemutatkoztak a 
művészeti csoportok, bográcsos ételek 
készültek, büszke lovak húzta hagyo-
mányos és modern fogatok versenyez-
tek. 

Gyálarétről indult, Kecskésen és Klebels-
bergtelepen át érkezett Szentmihályra 
szombaton a kétlovas fogatok, lovasok és 
a - négylábú hiányában - csupán lóerővel 
rendelkező gépkocsik menete. A szentmi-
hályi fogatosok egy tiszteletkör után csat-
lakoztak a felvonuláshoz, és ezzel kezde-
tét vette a III. Délikert juniális és a II. 
uniális amatör fogathajtó verseny. 

A délikertiek júniusi ünnepét és az uni-
ós csatlakozás tiszteletére tartott versenyt 
vonta össze az idei rendező: Szentmihály. 
Több százan voltak kíváncsiak a városré-
szek művészeti csoportjainak bemutatko-
zására: a gyálaréti amatőr tánccsoport 
moldvai táncára, a kecskési óvodások 
jazzbalett-előadására, vagy a kecskési 
jampik twistszámára. 

A gyálarétiek zöld kendőjét viselő óvo-

Díszes lovak, csengős hám Fotó: Miskolczi Róbert 

dás Eszter most táncolni jött, de néhány 
év múlva már díjlovagló is lehet belőle, a 
kislány ugyanis rendszeresen lovagol. 
Édesanyja, Krisztina elmondta: Eszter sok 
mindentől tart, de a lóra első alkalommal, 

félelem nélkül felült. Kedvence a Déva ne-
vű fehér póni. 

- Nem hiszem, hogy nyerni fogunk, de 
nem is azért jöttünk ki - magyarázta a 13 
éves Bozsó Andrea, miközben a két sárga 

színű, fehér sörényű haflingi lovat próbál-
ta fegyelmezni. Mary és Mirsa ugyanis fo-
lyamatosan legelni próbált, ami nem ele-
gáns egy versenyen. 

A délben kezdődő megmérettetésen elő-
ször az egyetlen női hajtó, a mórahalmi 
Kiss Mónika mutatkozott be, ő három ve-
rőhibával, azaz kilenc hibaponttal teljesí-
tette a távot. Barna Zsolt a tipikusan ma-
gyar specialitásnak számító lőcsöskocsi-
val vett részt a hajtásban, s bár ez jóval ne-
hezebben fordul, mint a többi kocsi, csu-
pán három hibapontot szerzett. A verseny 
legidősebb indulója a domaszéki Kádár Já-
nos volt, ő egyedi készítésű fém hajtóko-
csijával másfél perc alatt haladt át a kilenc 
pár bója között. 

Amíg a fogatok versenyeztek, a szaká-
csok bográcsban halat, tyúkot, marhát 
főztek. Egyikük kötényéről megtudtuk: a 
főzéshez a legfontosabb eszköz a dugóhú-
zó. A bográcsokat körülálló kuktáknak 
azonban erre nem volt szükségük: a ke-
zükben tartott dobozos sörök kézzel nyit-
hatók. 

GONDA ZSUZSANNA 

A sátraknál nem tolongtak túl sokan, ennek ellenére az árusok 
n e m p a n a s z k o d t a k Fotó: Frank Yvette 


