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Jó szabadtéri szezont zártak a szegedi vendéglátósok 

A teraszok forgalmasak, 
tehát maradnak 

Illyés Szabolcs: Az én Nagy Könyvem 

A legirodalmibb 
szellemi álkaland 
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. Illyés Szabolcs új-
ságíró, lapunk munkatársa Umber to Eco A 
Foucault-inga című könyvéről beszél. 

„Mindig kell egy világot mozgató Terv. Magam sem vélem más-
ként, hiszen tudjuk jól, hogy minden mindennel összefügg. Eco 
szellemtörténeti kalandregényének szereplői is megérzik ennek 
szükségességét, és a kis olasz könyvkiadó munkatársai sok, 
Nagy Tervvel előálló, és a rögeszméikből kéziratot fabrikáló bo-
lond bolondériájától megcsömörlötten kiötlik: meg kell alkotni-
uk azt a rendszert, ami végleges magyarázatot ad minden okkult 
és áltudományos tényre, ami Európa elmúlt néhány ézer eszten-
dejében felbukkant. 

Nem számolnak azonban azzal a ténnyel, hogy ami a csiszolt 
és kellően dekadens elmében tökéletes rendszerré formálódik, 
az nem állhat távol a velőtrázó valóságtól. A Terv életre kel, és 
ők mindhárman nyakig belecsobbannak. Ami játéknak indul, 
véres valóságba torkollik, csupán egyikük éli túl a gnosztikus 
entitásoktól a templomosokon és a rózsakereszteseken át Saint 
Germain grófjának cselszövéséig halmozódó világ-összeeskü-
vést. S hogy az író személyiségjegyeit hordozó, túlművelt böl-
csész Belbo, az Eco misztikus énjéből táplálkozó, magát zsidó 
kabbalistának tévképzelő Diotallevi, vagy a sokak által vágyott 
^^B—mmmmÊmÊiiÊmm^m szellemi szabadságot élvező, vad-

vérű ifjú tudós Casaubon lesz a 
Nagy Terv Előli Menekülés győz-
tese, na ez derül ki a nyolcszáz ol-
dalnyi, ám az első fejezetek logi-
kai kavalkádján túl mégis köny-
nyed kultúr-összerakósdiból. 
Annyit még hozzáteszek: egyikük 
az ismert világegyetem egyetlen 
biztos pontja, éppen az, amit Fou-
cault ingája folyvást megmutat. 
Állíthatom: ez a kulturális fel-
sőbbrendűség nevében valaha al-
kotott legizgalmasabb, legmé-
lyebb és legirodalmibb szellemi 
álkaland." 

U M B E R T O 

ECO 

Szemköztben 
a madárinfluenzáról 

A hűvös nem akadály. A teraszokat fűteni is lehet Fotó: Gyenes Kálmán 

A napokban beköszöntött őszi csípősséggel dacol a szegedi ven-
déglátósok többsége: továbbra is fenntar t ják a teraszokat. Az idei 
turistaszezon számukra bebizonyította, hogy a kiülős helyeket 
egyre jobban kedvelik a vendégek. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Az algyői könyvtár 
pénteken újra filmklubba várja 
az érdeklődőket. Téma: a Szent 
István utáni 50 év a Sacra 
Corona című történelmi film 
tükrében. Beszélgetés 
Ncmeskürty István 
forgatókönyvéről, a filmről, a 
film zenéjéről, rendezéséről. 

ÁSOTTHALOM. Az 
önkormányzat 
képviselő-testülete csütörtökön 
18 órakor közmeghallgatást tart 
a művelődési házban. A 
közmeghallgatáson Petró Ferenc 
polgármester első napirendi 
pontként a 2002-2005 közötti 
testületi munkáról számol be, 
majd az önkormányzat 2006. évi 
költségvetési koncepciójáról 
beszél. Végül az önkormányzat 
gazdasági és 
munkaprogramjának időarányos 
teljesítésének felülvizsgálata 
következik. 

BORDÁNY. A Kulturális és 
Szabadidős Egyesület tagjai, 
valamint a Bordányi Gyermek-
és Ifjúsági Önkormányzat 
képviselői a hét végén képzésen 
vettek részt Mórahalmon. A 
fiatalok, ifjúságsegítők, ifjúsági 
szakemberek számára szervezett 
képzés a születendő ifjúsági 
törvényhez kapcsolódott, így szó 
volt az ifjúsági érdekképviselet, 
az érdekérvényesítés módjairól 
és a helyi demokrácia 
megvalósulási formáiról. 
Megismerkedhettek azt 
ifjúsággal foglalkozó szervezetek 
tevékenységének 
kommunikációjával, az Európai 
Unió ajánlásait megfogalmazó 
Fehér Könyvvel. Gyakorolhatták 
a hosszú távú tervezés 
módszereit, a 
programmenedzselést. 
Beleláthattak a regionális 
tervezés és koncepciókészítés 
folyamataiba, és megismerték a 
regionális ifjúsági 
helyzetelemzésről készülő 
összefoglaló anyag legfrissebb 
változatát. A fiatalok 
ellátogattak a Mórahalmi 
Kábeltelevízióhoz, és belenéztek 
a Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül című darab próbájába az 
Aranyszöm Rendezvényházban. 

DESZK. Az egészséghéten ma 
reggel negyed nyolctól egy órán 
keresztül nagylaborvizsgálatra 
várja a deszkieket dr. Balla Beáta. 
Nőgyógyászati rákszűrést a női 
klinika szakorvosa végez 8 és 12 
óra között az egészségház 
háziorvosi rendelőjében. 
Szemészeti vizsgálatot dr. Vincze 
Katalin végez az Idősek Napközi 
Otthonában. Műszeres 
csontsűrűség-vizsgálat 15 és 18 
óra között lesz dr. Balla Beáta 
rendelőjében. 

DOMASZÉK. Az október 23-i 
ünnepséget pénteken délután fél 
háromkor a Köztársaság téren, 
rossz idő esetén a 
sportcsarnokban rendezik meg. 

MÓRAHALOM. Az 
Esélyegyenlőségi 
Kormányhivatal anyagi 
támogatásával valósult meg a 
mórahalmi Tóth Menyhért 
Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház rekonstrukciója, az épület 
akadálymentes í tése . A 
beruházással - többek között -
mozgáskorlátozottak számára is 
használható akadálymentes 
egészségügyi helységeket 
alakítottak ki. Az épület 
ünnepélyes átadása ma 10 
órakor lesz. 

PUSZTAMÉRGES. A település 
képviselőtestülete az idősek 
világnapja alkalmából október 
27-én csütörtökön a művelődési 
házban köszöntővel, műsorral, 
zenével és ebéddel várja a 
meghívott nyugdíjasokat. 

SZEGED. Csütörtökön délután 
fél hatkor a Magyarországi > 
Németek Csongrád Megyei 
Egyesülete Kórusának 
összejövetelét tartják a 
Nemzetiségek Házában. 

Kezdünk, ráérezni a teraszok elő-
nyeire - állítják a szegedi vendég-
látósok. Korábbi tapasztalataik 
szerint az első hűvösebb napok 
után már nem ülnek ki az étter-
mek, cukrászdák teraszaira ven-
dégek. De mintha változóban 
lenne a szokás. 

Tegnap pakolták össze az 
Arany Oroszlán étterem Klauzál 
téri asztalait, mert Puskás Zsolt 
üzletvezető szerint most már 
nem számíthatnak annyi ven-
dégre, hogy megérné fizetni a te-
rasz bérleti díját. Ám a belső ud-
varon továbbra is várják azokat, 
akik hűvösben is szívesen ücsö-
rögnek a friss levegőn. A vendég-
látós örülne, ha a szegediek is 
annyira ragaszkodnának a kiülős 
helyekhez, mint a szabadkaiak: 
ott azt tapasztalta, hogy késő 
ősszel - akár sapkában, nagyka-
bátban - is a kinti asztaloknál fo-
gyasztanak. 

A John Bull Pub előtt már 
évek óta akár a legkeményebb 
téli hidegben is ülhetnek a ven-
dégek, hiszen néhány gázkan-
deláber melegíti a levegőt az ét-
terem teraszán. Csiszár Tamás 
tulajdonos szerint azonban a 
székekre terített pokrócok és 
párnák sem elég hívogatók ah-
hoz, hogy a vendégek mindig 
megtöltsék a szabadtéri részle-
get. - Egyszerűen kiszámítha-
tatlan, mikor szeretnének kiül-
ni, ezért csak olyankor melegít-
jük fel ezt a részt, ha a vendé-
gek kérik - mondja Csiszár Ta-
más. 

A szegedi cukrászdák, kávézók 
jó szabadtéri szezont zártak, hi-
szen szinte kivétel nélkül min-
den tulajdonos nagyobb közterü-
letet szeretne bérelni jövőre az 
önkormányzattól - tudtuk meg 
Csanádiné Retkovszki Edittől, az 
A Capella cukrászda üzletveze-

tő-helyettesétől. Az A Capella 
egyébként október végéig bizto-
san meghagyja saját teraszát, 
amennyiben azonban kedvező 
lesz az időjárás november köze-
péig is meghosszabbítják a bérle-
ti szerződést - ahogy tavaly is 
tették. 

A József Attila sugárúton mű-
ködő Z. Nagy cukrászda öt évre 
előre megváltotta azt a közterü-
letet, ahová kihelyezi az asztala-
it. A tulajdonos Margitáné Z. 
Nagy Rozália szerint többek kö-
zött azért fontos a teraszokat 
fenntartani, mert sokan szeret-
nek cigarettára gyújtani a kávé-
juk mellé, és ezt bent nem tehe-
tik meg. 

A Bécsi Kávéház évek óta nem 
tud teraszt nyitni, mert egyelőre 
nem kapnak engedélyt arra, hogy 
a Fekete Sas utcára helyezzenek 
ki asztalokat - mondja Papp Ró-
bert, az egyik tulajdonos. A kávé-
ház veszteséggel zárta a nyári, 
kora őszi időszakot, ami a tera-
szok fontosságát jelzi a vendéglá-
tóhelyek versenyében. 

SZINCSOK GYÖRGY 

Szerda esténként fél 8-tól látha-
tó a Városi Televízió és a Dél-
magyarország közös műsora, a 
Szemközt. Ma Farle Csaba, a 
Csongrád Megyei Állat-egész-
ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Állomás igazgatóhelyettesét la-

punk főmunkatársa, Oláh Zol-
tán, és a televízió szerkesztő-ri-
portere, Vass Imre a madárinf-
luenza veszélyeiről, az Euró-
pa-szerte kirobbant pánikról és 
a bevezetett szigorításokról kér-
dezi. 

HÍREK 
KUPA MIHÁLY 
A GAZDASÁGRÓL 
A rendszerváltástól napjainkig -
gazdaság- és pénzügypolitika 
címmel fórummal egybekötött 
előadást tart Kupa Mihály 
közgazdász, volt 
pénzügyminiszter a Szegedi 
Tüdományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán (Tisza L. 
krt. 54. III. emelet) ma délután 
17 órakor. A Centrum Párt 
elnökét a hallgatói 
önkormányzat hívta meg. 

AGRÁRFÓRUM DESZKEN 
Pásztohy András részvételével 
agrárfórumot tar tanak szerda 
délután három órától 
Deszken, a faluházban. A 
földművelésügyi tárca 
politikai ál lamtitkárával 
Ú j h e l y i I s t v á n szoc ia l i s t a 
országgyűlési képviselő és 
Simicz József, Deszk 
polgármestere beszélget az 
agrárium aktuális 
kérdéseiről. 

GALAMB-SZOBROT 
AVATTAK MAKÓN 
Kerek évfordulók alkalmából -
százhuszonöt éve született , 
ötven éve hunyt el, és 
ugyancsak ötven éve költözött 
mai helyére a nevét viselő 
oktatási in tézmény - avatták 
fel tegnap délután Galamb 
József mellszobrát a makói 
szakképző iskola aulájában. A 
portré Borsi Sándor alkotása, 
aki a szobrot a nyolcszáz 
diákot oktató in tézménynek 
ajándékozta. 

ORTT-s pénzből készül a fiataloknak is szóló dokumentumfilm 

A szegedi ötvenhatról forgatnak 

Palotás lózsef (balra) is szerepel az egykori 56-osokat bemuta tó fi lmben Fotó: Gyenes Kálmán 

Dokumentumfi lm készül a szegedi '56-os 
eseményekről. A Vida Mihály és László 
Gyöngyi rendezésében készülő alkotás célja 
a helyi események, szemtanúk és meg-
torlások rögzítése, és a téma iránt kevésbé 
érdeklődő fiatalok megszólítása. 

Dokumentumfilm-forgatásba botlott min-
denki, aki tegnap délben a Takaréktár utca és 
a Széchenyi tér sarkán sétált. Vida Mihály 
producerségével az 1956-os szegedi esemé-
nyekről készülő film egyik jelenetét - egy 
szemtanú visszaemlékezéseit - vette a Pet-
rovszki Zoltán által kezelt kamera. Az idős 
férfi, Bokor András épp arról beszélt, hogyan 
ugrott föl az OTP előtti egykori megállóban 
egy arra haladó buszra - s így hogyan mene-
kült meg a sortűz elől. Mint mesélte, a ké-
sőbbi megtorlásokból persze neki is kijutott: 

kirúgták munkahelyéről, később jogosítvá-
nyát is elvették. 

Vida Mihály elmondta, a Szegedi ballada 
című film egyik célja az, hogy a téma iránt 

LÁTATLANBAN NEM 
Csata Gabriella, a Szegedi VTV ügyvezetője el-
mondta. a film vetítésére előre, látatlanban kel-
lett volna kötelezettséget vállalniuk. Számára 
nem szimpatikus az ORTT pályázati rendszere, 
amelyben több úgynevezett befogadónyilatkoza-
tot kell beszerezni az alkotóknak, hogy a pénz-
hez hozzájussanak. Ha a film átmegy a szakmai 
szűrőjükön, mindenképpen bemutatják - mond-
ta. Pavlovits Miklós, a Telin tévé vezetője nem is 
hallott a készülő produkcióról, Vida nem kereste 
meg őket. Ö is kiemelte: ha jó lesz a film, szíve-
sen műsorra tűzik. 

kevéssé érdeklődő fiatalokat is megérintse az 
egykori forradalmi történések pátosza. Más-
részt a negyvenkét perces alkotás szeretné 
megörökíteni az '56-os szegedi események 
helyszíneit, túlélőinek vallomásait és a hat-
vanas évekig húzódó megtorlásokat. 

A filmre négymillió forintot nyert az 
ORTT-től a stáb, de a teljes költségvetése 
hatmillió forint lesz. A hat napig tartó forga-
tás nem csak szegedi helyszíneken zajlik, 
ugyanis a megtorlások elől sokan a fővárosba 
vagy más vidéki településekre menekültek -
ahol a mai napig is élnek. 

A valószínűleg decemberre elkészülő filmet 
az előszerződések szerint tizenkét helyi televí-
zió mutatja be - a szegediek közül egy sem 
és valószínűleg a Duna Tv is vetíti majd jövő-
re, a forradalom ötvenedik évfordulóján. 

T.R. 


