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K Ö R K É P 

ALGYÓ. Szeptember 26-30. 
között rendezik meg a 
művelődés hetét Algyón. A 
könyvtárban mától október 
8-áig tekinthető meg a 
XVI-XX. századi magyar 
népviseletek cimű 
kiállítás Sebestyén Imre 
képeslapgyűjteményéből. 
- Az Algyői Könyvtár a Nagy 
Könyv-játék jegyében 
megyei könyvkarnevált 
rendez december 10-én az 
algyői faluházban. A szervezők 
várják azokat az egyéni 
jelentkezőket vagy legfeljebb 
négyfős csoportokat, akik 
jelmezben, 2-5 perces 
produkcióban megjelenítik 
kedvenc könyvük szereplőjét, 
szereplőit, egy-egy eseményét. 
A karneválon való részvételi 
szándékot - névvel és 
elérhetőséggel - szeptember 
30-áig jelezzék az alábbi 
telefonon vagy cínicn: Algyői 
Könyvtár 6750 Algyő, 
Kastélykert utca 63., 
telefon/fax: 62/517-170, 
e-mail: bibl@algyo.hu. A 
megjeleníteni kívánt könyvet, 
a produkció időtartamát, 
valamint a technikai igényeket 
(mikrofon, CD-lejátszó, 
magnó) november 20-áig kérik 
jelezni a fenti címen. Az 
értékelés és a díjazás két 
kategóriában - egyéni, 
csoportos - és három 
korcsoportban - óvodás, 
iskolás, felnőtt - történik. 

MÓRAHALOM. A HPQ Kft. 
befejezte az óvoda- és 
bölcsődeépület bővítésével 
kialakított családi napközi 
építési munkáit, és szeptember 
16-án megtörtént a beruházás 
műszaki átadása. A napközi a 
családban nevelkedő 
gyermekek részére nyújt 
életkoruknak megfelelő 
felügyeletet, gondozást, 
étkeztetést és foglalkoztatást. A 
Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium 
segítségével megvalósult 
beruházás során két 
csoportszobát alakítottak ki, a 
szükséges tárgyak - étkezési 
eszközök, játék, bútor, udvari 
felszerelés - közbeszerzési 
eljárása folyamatban van. A 
létesítmény várhatóan 
októbertől kezdi meg 
működését. 

SZEGED. Fennállásának első 
évfordulóját ünnepli a szegedi 
kismamák szoptatós csoportja. 
A tagok ma délelőtt fél 10-tól 
várják az érdeklődőket a 
szegedi máltai játszótér 
játszóházba, születésnapi 
ünnepségükre. 
- A z 
agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetésekről, ezek 
igénybevételének módjáról, 
valamint a Tápéi-réten 
megvalósítandó 
érrehabilitációról tart 
tájékoztatást a Csemete 
Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület és 
Tisza-Maros Szögi 
Vízgazdálkodási Társulat ma 
este hat órakor a Tápéi-rét 25. 
szám alatt, Oláh Lajos 
tanyáján. A szervezők 
kiemelten számítanak a 
Porgány, Bogiiány, S u l y m o s , 
Csíkos erekkel határos földek 
tulajdonosainak, bérlőinek 
megjelenésére. A találkozás 
résztvevői a rendezvény után 
egy tányér gulyásra a szervezők 
vendégei. 
- A Somogyi-könyvtár 
petőfitclepi fiókkönyvtára 
ismét várja az olvasni, tanulni, 
kölcsönözni vágyó 
környékbelieket a könyvtár 
nyitvatartási idejében hétfő, 
kedd, szerda, péntek: 9.30-12; 
13-18, csütörtök: 13-18. A 
művelődési ház felújítása miatt 
átköltöztek a szomszédos, 
Petőfi Sándor Altalános Iskola 
udvari épületébe, a 
technikaterembe, mely az 
építkezés miatt csak az iskola 
főbejáratán keresztül 
közelíthető meg. 

„Szeretek olvasni, csendes lámpafénynél, ot thon. Gyerek-
korom óta olvasok és gyűjtöm a könyveket. Magyar és vi-
lágirodalom, vers és próza egyaránt, csupa olyan könyv, 
amit érdemes kétszer is elolvasni, tovább gondolni, be-
szélgetni róla. Egyre jobban becsülöm a tömören, röviden 
megírt, mégis nagy mondanivalójú könyveket. Hatalmas 
alkotás például Szolzsenyicin: Iván Gyenyinovics egy nap-
ja, Hemigway: Az öreg halász és a tenger, Steinbeck: Le-
ment a Hold. Ezekben a könyvekben a végső lényeg meg-
található. 

Számomra a mércét az univerzális zseni, Karinthy Frigyes el-
beszélése, a Cirkusz jelenti. A cirkusz allegória: az életet, a vilá-
got jelenti, az ember küszködését, erőfeszítését a létért, önmaga 
megvalósításáért, azért, hogy 'látva lássák'. 

Az elbeszélés hőse kilép az életbe, de az, ami e fiatalemberben 
szép és értékes lenne, nem kell senkinek. Mert az életre, a maga 
valóságában, nincs vevő. Csak a felfokozott hajsza, a létért való 
küzdelem, az izgalom, az életveszély keresése, a szenzáció adha-
tó el. A fiatalember keményen küzd, megedződik, és végre ott 
állhat az élet színpadán, de addigra már az arca keskeny és rán-
cos. Fellép a közönség előtt egyedül, lélegzetelállító és életveszé-

lyes produkciójával. Felkúszik 
az ingatag építmény csúcsára, 
és az építmény tetején állva, 
halálos veszélyben, egyensú-
lyozva előhúzza a hegedűt, 
amely embereknek szóló üze-
netét hordozza. 

'...felhasználva a rémület 
csöndjét, amely odalent kitá-
totta a szájakat, s marokra fog-
ta a szíveket... lassan és remeg-
ve játszani kezdtem a melódi-
át, amit régen, régen, régen 
hallottam egyszer zengeni és 
zokogni a szívemben.' - rögzíti 
a főhős az élet nagy pillanatát." 

A szegedi radioe.hu barátságos gólyafesztiválja 

Sör, tea, hepehupa 

A Fr iday ' s D u s t n e m m i n d i g s z o m o r ú Fotó: Gyenes Kálmán 

Szegedi kémikusok a világ 
legjobb harmincában 

Falunapi vigasság volt Zákányszéken 

Horányi Milkós: Az én Nagy Könyvem 

Az élet: a cirkusz 
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. Horányi Miklós, a 
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség főügyésze 
Karinthy Frigyes Cirkusz című művéről be-
szél. 

A gólyákat ünnepelte két napon át a radioe.hu - a szegedi internetes 
rádió a hét végén. A Kálvária sugárúton találkoztunk lelkes 
lemezlovassal, szomorú zenészekkel és ausztrál lányokkal. 

Kétnapos fesztivállal üdvözölte 
az egyetem gólyáit a fiatal szege-
di internetes rádió, a radioe.hu. 
A - merészen - részben szabad 
térre szervezett gólyafeszten 
DJ-k és amatőr együttesek szóra-
koztatták estétől hajnalig a ven-
dégeket pénteken és szombaton. 
A buliról előre csak annyit tud-
tunk, hogy a tíz lemezlovas és 
hét zenekar nem csupán gólyák-
nak muzsikál egy használaton 
kívüli épületben a Kálvária su-
gárúton. Ez utóbbi információra 
és egy régi Prodigy-klipre hagyat-
kozva építettük előfeltevésünket: 
vad mulatozás, falak szétverése. 

De nem így lett: lelkes szerve-
zőket, komoly-laza zenészeket és 
vidám közönséget találtunk. Rö-
viden: barátságos bulit. Barátiak 
voltak az árak is, a háromszáz fo-
rintos belépőhöz chips és sör is 
járt. 

A téglával kirakott hepehupás 
belső udvaron körülbelül hetve-

nen hallgatják a színpadon mu-
zsikáló Friday's Dustot. Köztük 
két ausztrál lány, Amanda és Da-
niella. Amanda nyolc hónapja 
jött Szegedre, hogy megtanuljon 
magyarul. Állítja: nagyon nehéz 
nyelv a miénk, mégis tud már 
annyit, hogy magyarul beszélge-
tünk. Szegedet igazi egyetemi vá-
rosnak tartja, és nagyon szereti. 
Januárig marad nálunk, otthon 
állatorvosnak tanul majd. Nővé-
re, Daniella csupán látogatóban 
van Magyarországon, a városról 
udvariasan megjegyezi: gyönyö-
rű. 

Egy padon ülve a szomorú ze-
nészek együttesét figyeljük. A 
Friday's Dust számaira néhá-
nyan szolidan pogóznak, mások 
sörrel támogatják az együttest. 

Szétnézünk a többi helyszínen 
is, az egyik teremben magányos 
DJ szerel, ő csak tíz után kezd. 
Addig azonban szívesen beszél-
get velünk. Elárulja, hogy hat éve 

Egy amerikai tudományos összesítés a 12 leg-
jelentősebb kémiai folyóiratában megjelent cik-
kek hivatkozásit elemezte a napokban. Ennek 
alapján a legjobb 30 tudós között négy magyar 
van, ketten közülük a Szegedi Tüdományegyctcm 
oktatói. 

Az 1998-tól megjelent cikkek összesítését egy ame-
rikai honlapon tették közzé. A több mint 5000 köz-
lemény elemzéséből kiderül, hogy Magyarországról 
Viskolcz Béla, az SZTE Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Kar kémia tanszéki oktatója, valamint 
Kónya Zoltán, az SZTE Természettudományi Ka-
rának adjunktusa szerepel a legtöbbet. A szegedie-
ken kívül két budapesti tudós található a listán, 
akik az ELTE oktatói. 

lemezlovas, azóta ez az élete. 
Szerinte a ritmusérzék a legfon-
tosabb, de a zenei előképzettség 
sem árt. Dj Tones, alias Sebők 
Antal basszusokról, ellipszis tűk-
ről, bakelitekről, euró és holland 
trance-ről is magyaráz. A gólya-
feszten lelkesedésből játszik. 
Ahogy fogalmaz, számára az a 
legnagyobb boldogság, ha a kö-
zönségvevő arra, amit csinál. 

Az épületben bolyongva isme-
retlen fiatalokkal találkozunk. 
Nagyot köszönnek, s ez tovább 
erősíti az érzést: házibuliban já-
runk. Találunk még egy termet, 
később itt is DJ zenél majd, és fo-
teleket, ahol hajnalban a szerve-
zők ígérete szerint egy bögre teá-
val a kezükben rekreálódhatnak 
a vendégek. 

Az udvaron már a Real Lies ze-
nél, állításuk szerint nagyközön-
ség előtt először. Ha ez igaz, ak-
kor színvonalas premiert látunk. 
A rockdallamokra néhányan 
táncolnak, mások indiánszökde-
lésben haladnak végig az udva-
ron. 

GONDA ZSUZSANNA 

Danubius roadshow 
a ligetben is 

Viskolcz Béla örömmel fogadta a hírt, de hozzátet-
te: nem szabad túlértékelni a sikert, hiszen ez csak a 
feldolgozott témák fontosságát jelzi, a tudományos 
jelentőség más kategóriába tartozik. Az azonban ta-
gadhatatlan, hogy a szakma számára fontosak ezek 
az összesítések, ezért nagy siker, hogy két szegedi is 
szerepel a legjobb harminc között. 

Dékány Imre akadémikus, az egyetem tudomá-
nyos rektorhelyettese is örült, hiszen közvetlen 
munkatársairól van szó. A két fiatal tudós ugyanis 
az ő doktori iskolájában kutat, és fényes jövőt jósol 
nekik a tudományos életben. Dékány Imre hozzá-
tette: a statisztika eredménye nem véletlen, a fiatal 
szegedi kémikusok sokat dolgoztak az utóbbi évek1 

ben, és a jövő professzorai lesznek. 
SZ. GY. 

Szombaton több százan vettek részt a Danubius rádió szegcdi 
rendezvényein. Két helyszínen is színes programokkal várták az 
érdeklődőket: a Széchenyi téren napközben neves előadók és kü-
lönböző bemutatók, este filmvetítés, a ligetben pedig koncertek 
és a rádió műsorvezetői - köztük Jáksó László - szórakoztatták a 
nézőket. A ligetben fellépett a Desperado, a megasztáros Galam-
bos Dorina, a Groovehouse és a szegedi kötődésű Crystal együt-
t e s is Fotó: Frank Yvette 

Lapunk munkatársának, Gyenes Kálmánnak a fotóit is megte-
kinthették a falunapon Fotó: DM 

Tizenegy éve minden szeptember utolsó szom-
batján tartják a falunapot Zákányszéken. Idén a 
testvértelepüléséről, az erdélyi Borszékről érkéz-, 
tek díszvendégek. 

Zákányszék napja szentmisével kezdődött, önkor-
mányzati ünnepséggel folytatódott: Kovács József 
polgármester és Balogh László, a térség országgyű-
lési képviselője okleveleket és kitüntetéseket adott 
át a művelődési házban. A Zákányszékért-díjat Ka-
zi Istvánná nyugalmazott pedagógus kapta a tele-
pülésért végzett áldozatos munkájáért. Moldován 
Kemenes Ildikó borszéki jegyző oklevelet vett át a 
két település kapcsolatának ápolásáért. A polgár-
mesteri hivatal idén nyugállományba vonult dolgo-
zói, Belus Istvánná, Katona Lászlóné és Rokolya 
Lászlóné szintén okleveles elismerésben részesült. 
Zákányszék-plakettet vett át - ugyancsak a két te-
lepülés viszonyának ápolásáért - Farkas Aladár 

borszéki önkormányzati képviselő és Vajda Valen-
tin Alexandru polgármester. Az erdélyi település el-
ső embere meghatottan köszönte meg a kitünte-
tést, és városa nevében egy festményt nyújtott át a 
zákányszékieknek, ezzel szimbolizálva: a borszéki 
díszkapu mindig nyitva áll előttük. 

A művelődési háztól az iskoláig fogatok szállítot-
ták a vendégeket, ahol fotó-, és festménykiállítás 
várta az érdeklődőket. Megtekintették lapunk 
munkatársának, Gyenes Kálmánnak élettel teli 
sportfotóit, Barkós Beáta finom kivitelezésű tűzzo-
máncait, valamint az erdélyi születésű festő, Szász 
Gyula alföldi tanyavilágot ábrázoló tájképeit. 

A legkisebbeket ezután kézimunkázás, ügyességi 
játékok és gyermekszínház várta. Az idősebb kor-
osztály Gáspár László, majd a Zserbó együttes kon-
certjén érezhette jól magát. A falunap utcabállal és 
tűzijátékkal zárult. 

K.G. G. 
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