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Advent második vasárnapján a lábán Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort Szegeden, a Dugo-
nics téren. Ezt követően a város adventi koszorújának második gyertyáját Fodor Gergely szegedi diákpol-
gármcstcr és Bartha Tiborné református lelkész gyújtotta meg. A harmadik gyertyát december 11-én dél-
után 5 órakor Szetey András, a Délmagyarország főszerkesztője és Laurinyecz Mihály római katolikus 
lelkész lobbantja lángra, míg a negyediket december 18-án szintén délután 5 órakor Gregor József opera-
énekes, Szeged díszpolgára és Cserháti Sándor evangélikus lelkész gyújtja meg Fotó: Schmidt Andrea 

Ma adják át az elismerést 

Darvasi László díja 
Ma 18 órakor Budapesten, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban adják át az idei Füst Mi-
lán-díjakat két prózat'rónak: Darvasi Lász-
lónak (képünkön), lapunk állandó szerző-
jének és Spiró Györgynek. 

A Füst Milán (utalom prózai kuratóriuma 
ebben az évben Darvasi Lászlónak kiemelke-
dő prózaírói munkásságáért - minden évben 
megjelenik egy könyve - , nemzetközi sikere-
iért ítélte oda az 1975-ben alapított díjat. A 
másik Füst Milán-díjas Spiró György, aki Fog 
meg az elismerést. Az elismeréssel minden é\ 
illetve két prózaírót jutalmaznak. 

Darvasi László lapunknak tegnap este elrr 
re nem számított, de nagyon örül neki. A R; 
ban ugyanis éppen játszanak egy olyan Füst 
kapitányt, amelyet ő írt színpadra a Felesé) 
változatnak az örökösök nem örültek. Szer 
miségéhez Szív Ernő Összegyűjtött szerelr 
legközelebb, amelyből Gárdos Péter szeretn 
légánk, a Délmagyarország állandó szerzője 
gényén dolgozik. 

Simonka 
professzor 

Zsíros deszka és szaloncukor 

Megjött kiadónk Mikulása! 

Diákok gyújtották meg 
a második adventi gyertyát 

Varga Erika: Az én Nagy Könyvem 

Asszony a fronton 
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 Erika, a szen-
tesi kórház orvosa Polcz Alaine Asszony a 
fronton című regényéről beszél. 

„Legkedvesebb könyveim az ágyam mellett tornyosulnak. Az 
egyik közülük Polcz Alaine Asszony a fronton című önéletrajzi 
regénye. Akkor veszem elő, ha erőre, hitre van szükségem. 

Az írónő a háború utolsó évében 20 éves erdélyi fiatalasszony. 
A férje ridegen, közönyösen bánik vele, sokszor igazságtalanul 
gúnyolja. De az asszony szereti, és mindennap újra, meghatóan 
reménykedve próbálja visszaszerezni férje szerelmét. A front 
hullámzásában elszakadnak egymástól. Az asszony sebesülte-
ket ápol, éhezik, az idegen katonák többször megerőszakolják. A 
szerzett betegségekből évek múlva meggyógyul, de gyermeke so-
ha nem lehet. 

Ám Polcz Alaine, az írónő ebből a sok testi-lelki szenvedés-
ből is erőt merít. A háború után elvégzi az egyetemet, és pszi-
chológusként a daganatos, sokszor gyógyíthatatlan beteg 
gyermekek és szüleik lelki segítését vállalja. Második házas-
sága boldog. Mészöly Miklós Kossuth-díjas íróval 53 évig él-

nek együtt. Dolgozik, tudo-
mányos munkát végez, társa-
sági életet él, főz, kertészke-
dik és ír. Bölcsen és humorral 
az életéről, a barátairól, a fő-
zés öröméről, az utazásairól. 
És úgy ír a halálról, az élet ré-
széről, hogy abból reményt 
merítünk, belső hitünk erő-
södik. 

E csodálatos, derűs asszony 
októberben a szentesi könyv-
tár vendégeként mindnyájun-
kat elvarázsolt. Az Asszony a 
fronton, a '91-ben Év köny-
ve-díjat nyert regénye mellett 
minden művét szeretettel 
ajánlom." 

Újabb rekordkísérlet Vásárhelyen 

Koller Zsolt most is 
kiállta a próbát 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Második nekifutásra is sikerült teljesítenie a vásárhelyi Koller Zsolt-
nak a 24 órás történelmi előadást. A fiatalember pénteken délután 6 
órától szombaton 6 óráig beszélt a magyar történelemről a Mozaik 
Kamarateremben. Koller októberben egyszer már kiállta a próbát, ám 
akkor nem rögzítette a videomagnó az előadás hangját. 

A 24 órás programot figyelemmel kísérték a vásárhelyiek. Volt, aki 
többször is betért meghallgatni az előadót. Névrokona, Koller József 
például szombaton több alkalommal is beült a kamaraterembe. Na-
gyon érdekli a történelem, mondta a férfi, s hozzátette: az előadás is 
tetszett neki. A 24 óra elteltével Koller Zsolt leginkább pihenni, aludni 
vágyott, de mint megjegyezte: örül, hogy sikerült kiállnia a próbát. Tel-
jesítményével szeretne bekerülni a Guinness-rekordok könyvébe. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. Évzáró taggyűlést tart 
december 9-én este 6 órától az 
Algyői Gazdakör és az Algyői 
Lovasklub a faluhíz 
színháztermében. A gazdák 
családtagjaikkal együtt 
vacsorával egybekötve 
búcsúztatják az óévet. A menü: 
marhapörkölt burgonyával, 
savanyúság, természetesen a 
feleségek és hozzátartozók 
hozhatnak süteményt és italokat 
is. A menü ára tagoknak 300, 
hozzátartozóknak pedig 500 
forint. 

DESZK. 1 iolnap látogatja meg a 
deszki óvodásokat a Mikulás és a 
krampusz. Hagyományosan már 
tíz éve Balogh József és Conda 
József bújnak jelmezbe ezen a 
napon, hogy átadhassák a szülői 
munkaközösség által biztosított 
csomagokat a legkisebbeknek. 
- December 7-én és 8-án 
karácsonyi vásárt rendeznek az 
óvodában, amelyen a gyerekek 
által készített apró ajándékokat 
vásárolhatják meg az 
érdeklődök. A bevételből az 
óvoda videokamerát vagy 
fényképezőgépet szeretne 
vásárolni. 

KISTELEK. A boldogság receptje 
címmel ma délután 5 órakor 
kezdődik a reform 
főzőtanfolyam a * 
rendezvényházban. Amit a 
résztvevők főznek: raffacllo 
golyó másként, sütőtök pite. 
Belépő 300 forint. 

MÓRAHALOM. Az Országos 
Bűnmegelőzési Központ 
felhívást tett közzé az 
önkormányzatok és a rendőrség 
együttműködésén alapuló 
bűnmegelőzési programok 
végrehajtására. A mórahalmi 
önkormányzat a felhívásra 
pályázatot nyújtott be. A 
pályázati program keretében a 
polgárőrség működési feltételeit 
új gépjármű beszerzésével 
szeretné javítani. 

RÚZSA. Szeretettel várnak 
minden 14 év alatti rúzsai 
gyermeket holnap délelőtt 10 
órától a központi 
Mikulás-ünnepségre a Móra 
Ferenc Művelődési Ház és 
Könyvtárba. 

SZATYMAZ. A konditerem 
hétfőtől péntekig reggel fél 8 és 
este 7 óra között tart nyitva. A 
jógafoglalkozás holnap 5 órakor 
kezdődik a művelődési házban. 

SZEGED. A Bartók Béla 
Művelődési Központban holnap 
este 7 órától a Szegedi Szalonban 
Joó Ete Requiem című művének 
ősbemutatója alkalmából 
rendeznek estet. 
Joó Ete zeneszerzővel 
Kerek Attila beszélget. Az est 
vendégei 
Erki Kornélia, Muszka Dániel, 
Monoki Lajos és Szöllősy József. 

ÚJSZENTIVÁN. Az 
önkormányzat szervezésében 
december 5. és 9. között 
egészséghetet rendeznek a 
településen, amelyre várják 
az újszentivániakat. 
December 5. és 9. között 
vitaminhetet tartanak a 
kicsiknek az óvodában. 
A háziorvosi rendelőben 
reggel 7 és 8 óra között 
komplex vérvételre lehet 
jelentkezni, ugyanebben az 
időben végeznek 
vastagbéldaganat-szűrést, és 
fogászati szűrést a fogorvosi 
rendelőben. Ma véradásra várják 
az önkénteseket 9 és 13 óra 
között a polgármesteri 
hivatalban. Az ultrahangos 
szűrés a védőnői tanácsadóban 
lesz, erre előzetesen be kell 
jelentkezni a háziorvosnál. Ma a 
nyugdíjasklub 5 órától tart 
összejövetelt a polgármesteri 
hivatalban. 

MÁRTÉLY. Az Optimista 
csoport ma délután 3 órától a 
gondozási központban tartja a 
következő összejövetelét. 

Kiadónk Mikulása már szom-
baton megérkezett, az ajándé-
kokat a Belvárosi moziban adta 
át munkatársaink gyermekei-
nek. A legkisebbek megtudták, 
hogy kedvence a zsíros deszka, 
desszertként pedig szaloncuk-
rot fogyaszt. 

Kiadónk Mikulása a Belvárosi 
mozi Balázs Béla Termében aján-
dékozta meg a legkisebbeket. 
Először két ördögfióka, Kram-
pusz Kornél és Krampusz Karola 
lépett színpadra. Sok humorral 
fűszerezett játékuk során meg-
tudtuk, hogy a Mikulásnak a leg-
jobb a világon, mert ha panasz-
kodik - „Jaj, de fáj a lábam! (aj, 
de öreg vagyok!" - , nem nevetik 
ki a gyerekek, hanem dallal, 
énekkel ajándékozzák meg a 
nagyszakállút. A kissé ügyefo-
gyott Kornél megpróbálta be-
csapni a nagyérdemű közönsé-
get: Mikulásnak öltözött, de per-
sze még a legapróbb gyermek is 
tudta, hogy nem ő az igazi piros 
ruhás. A két krampusz szakács-
tudományát is próbára tette, Ka-
rola a gyerekekkel együtt, Kornél 
pedig egyedül készítette el a Mi-
kulás kedvenc ételét, a zsíros 
deszkát. így amikor a nagysza-
kállú megérkezett, egy zsíros ke-

;ság című művéért kapta 
/ben felváltva két költőt, 

ondta: ez az a díj, ami-
idnóti Miklós Színház-
Milán-darabot, a Störr 
;em történetéből - és a 
inte Füst Milán szelle-
teim című műve áll a 
e filmet készíteni. Kol-
jelenleg éppen nagyre-

nyeret és egy zsíros vágódeszkát 
kapott ajándékba. S miután a 
Mikulás köztudottan jólelkű, az 
ügyefogyott Kornélt sem nevette 
ki, hanem kedves szavakkal ho-
norálta jó szándékát. Aztán vég-
re eljött a nagy pillanat: kiosztot-
ta a csomagokat. Egymás után 

tíz éve 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az SZTE ÁOK Traumatológiai 
Klinikája a Szegedi Akadémiai 
Bizottsággal és a terület orvosi 
munkabizottságával közösen 
tudományos ülést rendez Si-
monka János Aurél professzor 
tízéves tanszékvezetői jubileu-
ma alkalmából december 9-én 
délután 2 órai kezdettel az Új-
klinika tantermében (Semmel-
weis u. 6.). Az üléselnök Bodosi 
Mihály egyetemi tanár. Egy szü-
net közbeiktatásával tizennégy 
gyakorlati megközelítésű szak-
mai előadás hangzik el, majd Si-
monka János Aurél tízéves visz-
szatekintése zárja a tudomá-
nyos ülés programját. 

szólította kiadónk munkatársai-
nak gyermekeit. A bátrabbak 
énekeltek, verset mondtak neki, 
s voltak, akik rajzot hoztak a cso-
magért cserébe. A jó hangulatú 
délutánról a gyerekek elégedet-
ten térhettek haza, a hétvége pe-
dig cipőpucolással telt, hiszen 

ma este még egy kört tesz a vá-
rosban a Mikulás. Holnap reggel-
re kiderül, ki volt jó és ki volt 
rossz: a kiscipőkbe, kiscsizmák-
ba ennek megfelelően kerül vir-
gács vagy dió, mogyoró és édes-
ség. 

N Y E M C S O K É V A 

HÍREK 

LEZÁRJÁK A KÓRHÁZ 
FŐBEJÁRATÁT 
A szegedi kórház Kálvária 
sugárúti épületének főbejáratát 
a felújítási és átalakítási 
munkálatok miatt december 
15-étől lezárják. A kórház 
területére csupán a 
Leányszállás köz felől, a 
teherportán keresztül járhatnak 
be a betegek és a látogatók. A 
tájékozódás megkönnyítése 
érdekében útmutató és 
jelzőtáblákat helyeznek ki, a 
betegellátás továbbra is 
zavartalan lesz. 

BAN DÓ A SZEGEDI 
SZALONBAN 
A Szegedi Szalon vendége lesz 
ma este 7 órától Nagy Bandó 
András a Bartók Művelődési 
Központban. A népszerű 
humoristát két gyermekkötetén 
- Madarat tolláról és a Fából 
készült vasparipa - keresztül új 
arcáról ismerheti meg a 
közönség. 
A MIKULÁS SZATYMAZRA IS 
ELMEGY 
Készüljenek a szatymaziak, ma 
este 5 órától ugyanis fogaton 
járja be a falut a Mikulás. Bár hó 
nincs, így szán egyelőre nem 
kerül a rénszarvasokat 
helyettesítő lovak mögé, az 
ünnep így is emlékezetes lehet 
mindenkinek. A Kovács család hölgytagjai a Mikulás előtt. Szó bennszakad... Fotó: Frank Yvette 


