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„Annyira izgultam, hogy először a nevemet sem tudtam kimondani" 

Nyelvvizsga a Csillagban 
Boros Gyula: Az én Nagy Könyvem 

Férfivallomás 
/ / / / i a norol 

Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyi-
ségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedve-
sebb könyvükről. Boros Gyula, a Szegedi If-
júsági Ház Kht. ügyvezető igazgatója Ester-
házy Péter Egy nő című regényéről beszél. 

„Mindenképpen úgy gondolom, hogy magyar szerző magyar 
témája illik a Nagy Könyv-gondolatához. Több kedvenc ol-
vasmányomat is ajánlották már, ám úgy gondolom, még 
mindig akad olyan szerző és szerzemény, akit és amit érde-
mes ajánlani, hogy mások megismerjék és elolvassák. 

A regényt legalább száz apró prózai - úgy érzem - ironizált lí-
rával feltöltött szkeccs alkotja. A cím nem zsákbamacska, azaz 
valóban egy nőről vagy sok nőről szóról, illetőleg egy férfi vagy 
több férfi gondolatait foglalja össze. Összességében elmondha-
tó, hogy rólunk, emberekről, a bennünk rejlő érzésekről, oly-
kor ellentétekről ír. A fejezeteket végig számozta a szerző, 
ugyanakkor valamennyi címe azonos: Egy nő. Sőt: az írások el-
ső mondata is hangsúlyos refrénként ugyanúgy hangzik: „Van 
egy nő". Esterházy ezt a frivol és jócskán erotizált férfivallo-
mást két ige - két ellentétes pólusú, taszító-vonzó, és egymás-
ba átcsapó érzés - köré komponálta: szeret és gyűlöl. A félté-
kenység, a rajongás, az elhagyás félelme, a vágy, a kioktatás, a 
megalkuvás, a kiszolgáltatottság, a félelem, az asszonyi ural-
kodás, valamint a kacér kihívás és még sok-sok érzelmi motí-

vum tematizálódik a kötet 
egységeiben. A háttérben pe-
dig könnyed sziluettek sej le-
nek fel, hiszen hálószobai, 
konyhai, nappali, utcai, gya-
logos és autós szituációk ré-
szeseivé válnak az olvasók. 

Színes, élvezetes, komolyat 
és könnyedet egyaránt vegyítő 
olvasnivaló. Mégis megfogal-
mazza azokat a gondolatokat, 
melyek nap mint nap foglal-
koztatnak bennünket. Rólunk 
szól. Arról, ahogyan élünk és 
ahogyan gondolkodunk. Ős-
idők óta létezik ugyanis az 
alapkonfliktus nő és férfi kap-
csolatában." 

Öltözőket, raktárakat, dohányzóhelyiséget avattak 

Szezonzáró 
a bábszínházban 

Orsós Tibor nyelvet tanult, mert szabadulás után külföldön szeretne munkát vállalni Fotó: Schmidt Andrea 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. A faluházban ma 
délután 1 és 3 óra között tart 
fogadóórát Csókási Ágnes, a 
Tblepüléstisztasági Kht. 
számlázási előadója. 
- Délután 2 és 5 óra között dr. 
Gubacsi Enikő és )uhász Sándor 
képviselő tart fogadóórát a 
polgármesteri hivatalban. 
- Az alsó tagozatos gyerekeknek 
évfolyamonként szerveztek 
matematikaversenyt. A diákok 
számolási készségükről, 
matematikai logikájukról adtak 
számot. A színvonalas 
versenyben az alábbi 
eredmények születtek 
évfolyamonként: 1. (aksa Tamás 
1. a, 2. Furka Barbara 1. b, 3. 
Kneip Ádám 1. b; 1. Molnár 
Krisztián 2. b, 2. Tfcmkó Bence 2. 
b, 3. Szűcs Lilla 2. b; Í .Gál 
Krisztián 3. b, 2. Bakos Sándor 3. 
a, 3. Kiss Márk Milán 3. a; 1. 
Szűcs László, 2. Pataki Zsófia 4. 
a, 3. Rózsa Norbert 4. b. Az 
algyői iskolát a területi 
versenyen a 2., 3. és 4. 
évfolyamról az első és második 
helyezést elért tanulók 
képviselik. 

DOMASZÉK. A Minden 
Megoldható Egyesület június 
25-én rendezi meg az első régiós 
apák napját Szegeden, június 
26-án pedig Mórahalmon, az 
Erzsébet Gyógyfürdőben. 
Szegeden kispályás 
focibajnokságot, rendőrségi 
technikai bemutatót, kulturális 
programot terveznek, két 
bográcsban halászlé és 
marhapörkölt fő majd. A 
mórahalmi gyógyfürdőben 
lazftó, közösségépítő napot 
tartanak egészségfelméréssel, 
masszázzsal, rclaxálással, 
hennafestéssel, s a házaspárok 
nőtagjait is kényeztető 
programok kötik le. A 
rendezvénnyel hagyományt 
kivánnak teremteni, hiszen 
Magyarországon még 
semmilyen formában a férfiakat, 
illetve az apákat-fiúkat nem 
ünnepelték meg. Az egyesület 
szívesen veszi a felajánlásokat, 
ötleteket a programhoz, s várja 
más települések jelentkezését is. 
Érdeklődni Paréj Zoltánné 
programvezetőnél lehet a 
30/260-6973-as telefonszámon. 

KISTELEK. Képzőművészeti 
tábort szerveznek Kisteleken a 
Múzeumkertben június 27. és 
július 1. között. Tanárok: 
Györgydeák Attiláné, Mucsiné 
László Ilona, Szombathelyi 
Ágnes, Szombathelyi Árpád. 
Programok: origami, bőrözés, 
textil, üvegfestés, rajz, 
agyagszobrászat, színjátszás, 
kerékpártúra Ópusztaszerre. 
Érdeklődni a rendezvényházban 
lehet személyesen, vagy a 
62/597-420-as telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A mórahalmi 
Móra Ferenc Általános Iskola 
leendő tornatagozatára a 
nagycsoportos óvodások körében 
felmérést végeztek. A mérési 
eredmények alapján nyernek 
felvételt a leendő elsős gyerekek 
a különböző iskolai 
sporttagozatokra. 

SZEGED. A Nyugdíjas 
Könyvtárosok és Könybarátok 
Olvasóköre ma délután 2 órától 
a Somogyi-könyvtár 
klubhelyiségében író-olvasó 
találkozót szervez. Az ünnepi 
könyvhét alkalmából Simái 
Mihály József Attila-díjas költő, 
író és Fehér József költó, író lesz 
a kör vendége. 
- A szeged-szentmihályi Móricz 
Zsigmond Művelődési Házban 
június 11 -éig, munkanapokon 
10-től 15 óráig tekinthető meg 
Nagy Katinka Az ötlettől a 
megvalósulásig című 
iparművészeti kiállítása. 

MINDSZENT. Az Alapfokú 
Művészeti Iskola 
képzőművészeti tagozatának 
munkáiból álló kiállítást június 
12-éig, vasárnapig nézhetik meg 
az érdeklődök a Tisza 
Művelődési Házban. 

A napokban négy elítélt nyelv-
vizsgázott angolból a szegedi 
Csillagban. Közülük Orsós Ti-
bor vállalta a nyilatkozatot. A 
26 éves fiatalember emberölé-
sért ül. Októberben lesz nyolc 
éve, hogy a rácsok mögé került. 
Szabadulása után külföldön 
szeretne boldogulni. 

Orsós Tiborral a szegedi Csillag 
börtön könyvtárában ültünk le 
beszélgetni. A fiatalember egy 
azon négy elítélt közül, akik a 
közelmúltban angol nyelvvizsgát 
tettek a büntetés-végrehajtási in-
tézetben. A 26 éves fiatalember 
először nem akart beszélni arról, 
miért került börtönbe. Szerinte a 
bűncselekménynek semmi köze 
ahhoz, hogy tanul és nyelvvizs-
gázott. Annyi azért kiderült, 
hogy 18 éves korában meggyil-
kolt valakit. 

- Szegeden öt éve, amúgy nyolc 
éve vagyok fogságban. Nem nagy 
dolog: emberölésért ülök. Úgy ér-
tem, ez Szegeden nem nagy dolog. 
Csináltam, amit csináltam, letöl-
töttem a büntetésem felét. Meg-
bántam, amit tettem, és bár nem 

akarok ezzel foglalkozni, bennem 
lesz mindig - magyarázta a Szé-
kesfehérvár melletti kis faluból, 
Szabadhídvégről származó fiatal-
ember. - Nem volt attraktív éle-
tem. Nem voltam kiemelkedő 
semmiben, de bűnöző sem vol-
tam. így sikerült - magyarázta. -
Kínálkozott egy lehetőség, azt 
mondták, nagy pénz van benne. 
Én meg, a szegény gyerek, fogtam 
magam és belevágtam. Azt hit-
tem, jobb lesz. De nem így lett. 
Kaptam 15 évet, 18 évesen. Felté-
telesen 2009-ben szabadulhatok 
- magyarázta Orsós Tibor. 

A lakatos végzettségű elítélt 
2002 szeptembere óta tanul. 
Azért döntött úgy, hogy nyelv-
vizsgázik is, mert szabadulás 
után külföldön szeretne munkát 
vállalni. Tibor nem bízik abban, 
hogy Magyarországon meg tudná 
valósítani terveit. Azt mondta, 
csak annyit szeretne, hogy em-
berként élhessen, de szerinte eb-
ben az országban büntetett előé-
lettel nehéz ismét beilleszkedni a 
társadalomba. 

Tibornak a gimnáziumban he-
ti két angolórája volt, de emellett 

a saját költéségén magántanár-
hoz is járt, amire az intézet biz-
tosított lehetőséget. 

- A 24 ezer forint vizsgadíjat az 
édesanyámék küldték el. Az írás-
beli vizsgám meglesz, de a szóbe-
lin annyira izgultam, hogy elő-
ször a nevemet sem tudtam ki-
mondani. Az alapfok biztos sike-
rült. Az eredményt egy hónap 
múlva teszik föl az internetre, 
nekünk két hónap múlva küldik 
el - magyarázta. 

A 26 éves elítélt, aki a rácsok 
mögött a Malacka becenevet 
kapta, mivel korábban 110 kiló 
volt, szabadulás után főiskolára 
szeretne járni, leginkább a belső-
építészet és a lakberendezés ér-
dekli. Szabad idejében szeret ol-
vasni. Most éppen a Zongorata-
nárnőt olvassa, de nagyon tet-
szett neki George Orwell Állat-
farmja, és az 1984 is. 

- Nekem mindegy, hogy mi-
lyen könyv, csak kössön le - tette 
hozzá Orsós Tibor. - Nők legye-
nek benne, akiket el tudok kép-
zelni. Pörgős legyen, mert nem 
szeretem az unalmas könyveket. 

ARANYT. JÁNOS 

Együtt 
a kamarák 
Együtt Európában címmel rendez 
konferenciát csütörtökön 9 órai 
kezdettel a Csongrád Megyei Ag-
rárkamara. A Icamara Kossuth La-
jos sugárúti szélcházában tartott 
rendezvényt a határ menti gazda-
ságfejlesztés jegyében szervezik, az 
együttműködő partnerek a romá-
niai Arad megye, a vajdasági Sza-
badka és térsége nonprofit szerve-
zetei. A konferencián szó lesz a 
mezőgazdaság fejlesztési és finan-
szírozási lehetőségeiről 2007-től 
kezdődően, valamint bemutatko-
zik a nemrégiben átadott kamarai 
eurorégiós agrár- és vidékfejleszté-
si programközpont, az Agrovik is. 

Évadzáró társulati ülést tartot-
tak tegnap a szegedi Kövér Béla 
Bábszínházban, ahol átadták a 
13 millió forintból kialakított 
új helyiségeket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Sikeres évadot zárt tegnap a sze-
gedi bábszínház, amelynek igaz-
gatójává nemrégiben újabb öt 
esztendőre Kövér Lászlót válasz-
totta meg az önkormányzat. Az 
általa ismertetett statisztikai 
adatokból kiderült: a társulat hét 
produkciót játszott összesen 169 
előadásban, közel 17 ezer néző 
számára, ami 87 százalékos né-
zettséget jelent. Pászti Ágnes 
kulturális tanácsnok köszöntőjé-
ben kiemelte: pozitívum, hogy az 

elmúlt szezonban sikerült meg-
erősíteni a bérleti rendszert, 
nemcsak Csongrád, hanem Bé-
kés és Bács-Kiskun megyéből is 
érkeznek a bábszínházba gyere-
kek. A rátóti legényanya című 
populáris előadással sikerült 
nyitni a felnőtt közönség felé is. 
Erdélyben, Kézdivásárhelyen is 
turnézott az együttes. 

Pászti Ágnes felavatta a két év 
alatt összesen 13 millióért létre-
hozott új szárnyat, ahol férfi és 
női öltözőt, raktárakat, 
dohányzóhelyiséget és vendég-
szobát alakítottak ki. A jövőben 
egy 40-50 főt befogadó kamara-
terem létrehozása a cél. A társu-
lat szavazatai alapján az évad 
bábművészévé Rózsa Teodórát 
választották. 

Kiplakátolták a várost a fényképével 

Eltűnt szegedi férfit 
keres a családja 

A hozzátartozók várják azoknak a hívását, akik látták Bakai Ist-
v á n t Fotó: Frank Yvette 

Napok óta keresi családja a szegedről eltűnt 67 éves Bakai Istvánt. 
Több száz fényképes plakátot ragasztottak ki a város több pontján, 
így például a Mars téren, a Tisza-parton, a Dugonics téren, az 
Oskola és a Somogyi utcában. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Bakai István édesapánk, 67 éves, 170 cm magas, szegedi lakos el-
tűnt" - olvasható azokon a fénymásolt plakátokon, amelyeket a férfi 
családja helyezett ki a város számos pontján az elmúlt napokban. 

Információink szerint a férfi a hét végén ittas állapotban elesett az 
utcán, a mentők bevitték a klinikára, ahol ellátták sérüléseit. Ezt kő-
vetően a II. kórházba szállították, a detoxikáló részlegbe. A 67 éves 
szegedi férfi azóta nem adott életjelet magáról. A család akkor úgy 
döntött: kiragasztják a fotójával ellátott plakátokat a városban, hátha 
a szegediek látták Bakai Istvánt. Városszerte több száz plakáton kérik 
a lakosság segítségét, hogy megtalálják édesapjukat. A férfi eltűnése-
kor zöld kockás, rövid ujjú inget és olajzöld vászonnadrágot, valamint 
fekete bőrszandált viselt. Haja teljesen ősz, járása kissé nehézkes, bal 
lábára sántít. A plakáton az olvasható: utoljára az új klinika környé-
kén látták a férfit, aki napok óta nem adott hírt magáról. 
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