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A „milliomos soron" régiségboltot megszégyenítő a kínálat 

Minden hónap második szombatján kirakodóvásárt rendeznek 
Kiskundorozsmán. E hét végén árusok és érdeklődők méregették 
egymást és a portékát a bolhapiac és a régiségvásár e furcsa 
egyvelegében. 

Kirakodóvásár Kiskundorozsmán -A brooklyni rabbi jött el a könyvekért 

Havonta egyszer szinte 
az egész világ eladó 

Varga Márta: Az én Nagy Könyvem 

Egy emberi vallomás 
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. Varga Márta makói 
újságíró, pedagógus Ingmar Bergman La-
terna Magica című könyvéről beszél. 

„A világhírű svéd filmrendező önéletrajzi regénye azért lehet 
érdekes akár azok számára is, akik nem mozirajongók, mert 
egy igazi, hús-vér ember életéről szól a maga küzdelmeivel, ví-
vódásaival. Gimnáziumi éveim után nem sokkal olvastam el 
először, és megdöbbentett: lám, egy olyan ember, akit az egész 
világ csodál, tisztel, ugyanolyan nehezen néz szembe önma-
gával, ugyanolyan könyörtelenül keresi a maga igazságait, 
mint mi. Persze az is kiderül a könyvből, miként lett belőle el-
ismert rendező, kikkel és hogyan került kapcsolatba munkája 
során, ráadásként számtalan kulisszatitkot tudhatunk meg a 
film izgalmas, rejtélyes világáról. Ennek ellenére nem valami-

féle lila ködben úszó művészi 

INGMAR 
BERGMAN 
Laterna magica 

önvallomásról, hanem izgal-
mas, fordulatos kötetről van 
szó. Különösen a fiataloknak 
ajánlom elolvasásra. Miért? 
Mert a média révén nap mint 
nap nyerhetünk bepillantást 
sztárnak kikiáltott percem-
berkék életébe, ugyanakkor 
nagyon ritka, hogy valaki iga-
zán kitárulkozik előttünk, és 
emberi mivoltát is látni enge-
di. Ezért volt és maradt mind 
a mai napig számomra külön-
leges könyv Bergman Laterna 
Magicája." 

A kortársak közül Szabó Magda maradt versenyben 

Öt magyar regény 
a TOP 12-es listán 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Megváltozott a 
szabadidőközpont e-mail címe. 
Az új elérhetőség: 
szabadidokozpont@algyonet.hu. 
- Kistérségi természetismereti 
vetélkedőt szerveztek az Algyői 
Általános Iskolában. A 
hagyományokhoz híven ebben a 
tanévben is játékos 
természetismereti vetélkedőre 
hívták a Homokháti 
Iskolaszövetséghez tartozó alsó 
tagozatos diákokat. A 2-3-4. 
osztályos tanulóknak 
megrendezett versenyen az első 
helyet a domaszéki 
Varázsmadarak csapat szerezte 
meg. Második lett a mórahalmi 
Saskutatók csapat, a harmadik 
helyen pedig a balástyai 
Sasszem-EK csapat végzett. 

- Az algyői könyvtárban június 
20-áig tekinthetik meg az érdek-
lődők Körmöci Dénes Árnyéka-
ink című karikatúráit. A kiállítás 
a könyvtár nyitvatartási idejében 
látogatható. 

BALÁSTYA. Június 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 sportdélelőtt, 
szegedi meseszínházi látogatás, 
kézműves foglalkozások, 
strandolás, és még sok más 
érdekes program. 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. Június 15-én, 
szerdán 9 és 14 óra között 
véradást szerveznek a forráskúti 
művelődési házban. 

ÜLLÉS.A Fontos Sándor 
Általános és Alapfokú Művészeti 
iskola ma délelőtt gyermeknapot 
rendez. A program 
akadályversennyel kezdődik. Ezt 
követi a régmúlt idők ízeit 
felidéző beszélgetés, amelynek 
során régi ételeket készíthetnek 
és kóstolhatnak meg a gyerekek. 
Az alsó tagozatosok gyereknapja 
játékkal, szabadfoglalkozással 
zárul. A rendezvény a Radnai u. 
22. szám alatti iskolánál lesz, 
rossz idő esetén a művelődési 
házba várják az apróságokat. 

RÚZSA, június l-jétől az 
önkormányzat 
foglalkoztatásában lévő 
tanyafelelősök felkeresik a 
tanyán élőket annak érdekében, 
hogy kérdőíves felmérést 
készítsenek a külterületen élő 
lakosság szociális helyzetéről. Az 
adatszolgáltatás nem kötelező, 
de a felmérés az önkormányzat 
terveinek, fejlesztési 
elképzeléseinek megalapozását 
szolgálja. 
- Hároméves lesz a rúzsai 
ifjúsági önkormányzat. Július 
2-án délután 2 órától az 
általános iskola sportpályáján 
rendeznek sportdélutánt. A 
focibajnokságra 5+1 fős 
csapatok nevezését várják. 
Nevezhetnek férfi és női 
csapatok egyaránt június 28-áig. 
Az I—III. helyezett csapat 
mindkét kategóriában éremben 
és tárgynyereményben részesül. 
Különdíjak: gólkirály, legjobb 
játékos, legjobb kapus, valamint 
mindkét kategóriában a győztes 
csapat vándorserleget kap. A 
rendezvényen büfével, zenével és 
este tábortűzzel várnak 
mindenkit. Azoknak, akik főzni 
szeretnének, asztalt és padot 
biztosítanak a szervezők. 

SZŐREG. Ma délután 2 órától a 
művelődési házban ultipartit 
rendeznek. A Fényklub 
este 6 órától tartja 
összejövetelét. 

A hetes eső után kíváncsian vár-
tam, lesz-e kirakodóvásár Do-
rozsmán. Szombaton reggebe 
azonban mintha elvágták volna; 
egyre verőfényesebbre derült az 
idő, dél felé pedig száz ágra sütött 
a nap. Az árusok - úgy látszott -
szinte mindnyájan megkockáz-
tatták a helyfoglalást. A korán 
kelő nézelődők nyolc óra felé 
már kényelmesen sétáltak, sem 
sárba, de még pocsolyába sem 
léptek a dorozsmai aszfaltozott 
piactéren. És az alkukedv is egyre 
melegedett. 

- Mire tartja ezt? Odahaza jó 
lenne - emelt ki a szinte átte-
kinthetetlen tarkaságból egy fog-
lalatot egy nyugdíjas férfi. 

- Az már régiség - közölte az 
eladó. 

- Hú, akkor drága lesz, főnök -
tette vissza tüstént a foglalatot 
az érdeklődő. 

Később a pult másik oldaláról 
többen is elmagyarázták, hogy 
mi, kuncsaftok feltűnően külön-
bözőek vagyunk, és ezt ők, ta-
pasztalt árusok, avatott szem-
mel rögvest kiszúrják. 

- Én két csoportba osztom ma-
gukat: gyűjtők és használók - jel-
lemezte a vásárba járókat har-
mincöt év tapasztalata alapján 

Öt éve rendeztek először lovas 
falunapot Felgyőn, s ez azóta is 
megmozgatja a Csongrád szom-
szédságában fekvő település 
aparaját-nagyját. Az elmúlt hét 
végén a szeszélyes júniusi idő-
járás többször is záporesőt zú-
dított a sportpályára, de nem 
mosta el a meghirdetett ren-
dezvénysort, amely tegnap este 
nagy sikerű koncerttel fejező-
dött be. 

Szombaton délelőtt a kezdő 
ló-kezdö lovas párosításban in-
dult a verseny, majd kora délután 
ifi és felnőtt lovasok mérték össze 
tudásukat, ügyességüket a felgyői 
falunapon. Vasárnap a fogatok 
akadályhajtását rendezték. A Fel-
győ és Térsége Lovas Egyesület 
titkára, Kacziba Pál szervező 
munkája révén mintegy 120 lo-
vas és fogatos versenyző fordult 
meg a faluban a két nap során. 

Persze nem csupán a sportról 
szólt a hét vége Felgyőn. Népmű-
vészeti vásár és kézművessátor 
csalogatta a helybelieket és vendé-
geiket, az óvodában a csongrádi 
Tari László középiskolai tanár 

Bárányi Balázs, és mivel amúgy 
méhész, figyelmembe ajánlotta 
egy ritka könyv, a Magyar méh 
1913-as kiadását. Beszerezni ta-
nyára jár, sokan pedig a vásárok-
ba hordják utána a portékát. Az 
üzlet beszélgetésünk közben sem 
állhatott meg. Egyszerre alku-
dott két irányban: egy kerámia 
házszám árából ugyan nem enge-
dett, de egy csárda gázlámpáját 
hajlandónak mutatkozott leérté-
kelni, hiszen „nincs üvegje, meg 
föl is kell pumpálni". 

- Divatok is váltják egymást. 
Most éppen a veteránautó-alkat-
részek és a régi autóskönyvek a 
menők, de nagyon keresettek a 
karos irányjelzők is - magyaráz-
ta. 

A szomszéd sor elején alacsony 
faládákból kínáltak milliónyi, 
katonás rendbe készített szerszá-
mot. Üzletnyit pakol fel az árus 
egy-egy vásárnap kedvéért. A ré-
giségeknél ugyancsak antikvitást 
megszégyenítő a kínálat - ahogy 
egymás között mondták - a 
„milliomos soron". Szokott 
rendje alakult ki náluk a régi mü-
tyüröknek lent a gyékényen, és a 
valódi ritkaságoknak fent az asz-
talokon. Tóth Júháéknál a római 
jóspénz mellett egy zsebtorony-

festményeiből nyílt alkalmi kiállí-
tás. A csanyteleki vadásztársaság 
trófeabemutatójának is sikere 
volt, nemkülönben az agancsfara-
gó Bálint Józsefnek. A tömörkényi 
gépkocsivezető munkáival az el-
múlt években országos hírnévre 
tett szert, több mint ötven faragá-

Fotó: Schmidt Andrea 

óra igazi aranylánccal, rozsdás 
kispisztoly, falikút, katalán sisak 
és világháborús zászló is feltűnt. 
Szinte reménytelen dolog ennyi 
mindent végignézni. 

- Akad itt még halott német 
katona is - szemlélt körbe értőn 
Derék Zoltán. - Élvezem a jó fo-
gásokat. Minden elérhető vá-
sárban szétnézek. Most egy 
márkás régi svájci órára buk-
kantam, egyet húztam rajta, és 
működik. Hazaviszem, meg-
tisztogatom. Katalógusokból tá-
jékozódom, minek milyen árfo-
lyama van. A nagy találatokra 
az árusok is vadásznak egymás 
között. Csak látná, ahogy sisak-
ra szerelt bányászlámpával még 
hajnal előtt körbejárnak egy-
másnál. Lehet, hogy már nem 
is attól veszi meg az árut dél-
előtt, aki éjjel kihozta. 

Kevésbé elégedetten ajánlotta a 
választékát a vásárhelyi Lele Mi-
hály. Néha belehúz ő is egy-egy 
jó üzletbe, de aztán előfordul, 
hogy megreked az áruja. Utólag 
már tudta például, hogy túl keve-
set kért egy első kiadású Pál utcai 
fiúkért, és amikor felvásárolt egy 
kétszáz kötetes héber könyv-
készletet, az majdnem a nyakán 
maradt. Szerencsére eszébe ju-
tott, hogy az internet segíthet, és 
csodák csodája: egyszer csak a 
brooklyni rabbi jött el a könyve-
kért személyesen. 

DOMBAI TÜNDE 

sát a gyerekek is megcsodálhatták. 
Az idén is nagy várakozás előzte 
meg a „ketyerófelvonulást", va-
gyis a gépi és emberi erővel hajtott 
saját készítésű járgányok bemuta-
tóját, mondta a község alpolgár-
mestere, Szabóné Berkes Etelka. 

B. GY. GY. 

Lezárult A Nagy Könyv olva-
sásnépszerűsítő játék második 
fordulója. A TOP 12-es listán, 
vagyis a magyar olvasók tizen-
két legkedvesebb könyve között 
öt magyar regény szerepel, kö-
zülük azonban csak egy kortárs 
szerzőé. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Magyar Televízió szombat es-
ti élő irodalmi showműsorában 
vált ismertté, melyik 12 regény 
kapta a legtöbb szavazatot A 
Nagy Könyv-játék második for-
dulójában. Horgas Eszter fuvo-
laművész, Gács Anna iró, Lator 
László irodalomtörténész, Fáy 
Miklós kritikus és Varnus Xavér 
orgonaművész beszélgetett a 
TOP 100-as listán szereplő mű-
vekről. A beérkezett voksok 
alapján az első három helyezett 
Gárdonyi Géza Egri csillagok, 
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
és J. R. R. Tolkien A gyűrűk ura 
című regénye lett, összesen hét 
külföldi és öt magyar regény ke-
rült a TOP 12-es listára. A sza-
vazók között valószínűleg ezút-
tal is többségben voltak a fiata-
lok, mert négy iskolai kötelező 
olvasmány és számos gyerekko-
ri kedvenc szerepel a győztesek 
között. A szakemberek szerint 
gond, hogy a kortárs irodalom 
kevéssé népszerű, a listára csak 
három élő szerzőnek került föl 
egy-egy műve. A kortárs magyar 
írók közül egyedül Szabó Magda 
kapott helyet a győztesek kö-
zött. Abigél című regényének 

A KEDVENCEK 
• Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk 

1. R. R. Tolkien: A gyűrűk 
ura 

A. A. Milne: Micimackó 
Antoine de Saint-Exupéry: A 

kis herceg 
Szabó Magda: Abigél 
J. K. Rowling: Harry Potter 

és a bölcsek köve 
Fekete István: Tüskevár 
George Orwell: 1984 
Mihail Bulgakov: A Mester 

és Margarita 
Jókai Mór : Az arany ember 
G. G. Márquez: Száz év ma-

gány 

sikeréhez bizonyára az is hozzá-
járult, hogy a belőle készült té-
véfilmsorozatot rendszeresen 
nagy sikerrel vetítik a különbö-
ző csatornák, sőt DVD-kiadása 
is keresett. 

A toplistás művekből a nyáron 
neves személyiségek közremű-
ködésével versenyfilmek készül-
nek, amelyek a játék folytatása-
ként ősszel küzdenek meg egy-
mással a Magyarország legked-
veltebb regénye címért. A brit 
minta alapján, február végén 
kezdődött játék december 17-én 
zárul, az olvasásra buzdító moz-
galmat nyáron egy könyvtár-
busszal is reklámozzák majd a 
legjelentősebb fesztiválokon. 

A csongrádi kistérség együtt ünnepelt 

Lovas falunap volt Felgyőn 

A lovasok versenyét érdeklődők százai figyelték a felgyői sportpá-
lyán Fotó: Tésik Attila 

A csodaszarvas 
nyomában 
Két erdélyi népművész a magyar hagyományokban gyökerező, ám 
egyéni kifejezésmódon megformált műveit ismerteti meg ezekben a 
napokban az alsóvárosi kultúrházban - több külföldi és hazai bemutat-
kozás után - a szegediekkel is, jórészt egy SZBK-beli rajongójuk, Andó 
István genetikuskutató jóvoltából. Orbán Irén varrott-textiles munkáit 
és Sándor János fafaragásai a magyar kultúra kivételes kincsei. 

Orbán Irén textilképeit egy naiv világ népi kultúrájának szellemisé-
ge hatja át. Sándor János, miután Erdélyben nyugdíjba ment mint 
néptanító, belevágta sok mindenbe a fejszéjét, 1990. óta azonban 
megragadt a fafaragásnál. Munkáiban ötvözi a hagyományos stílust a 
sajátjával, alkotásai között épp úgy megtalálhatók kopjafák, székely-
kapuk, padra, szószékre készített templomi kazetták, mint széldesz-
kákból faragott faliképek. 
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