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Az épület egész hőfogyasztása szerint számolják a kedvezményt 

Öt évig kisebb alapdíjat kell fizetni 
A korábbinál több támogatást 
ad a távfűtött lakásokban élők-
nek a szegedi önkormányzat. 
Azok a házak, amelynek hő-
felhasználása legalább 10 szá-
zalékkal nőtt, 2-4 évig terjedő 
időszakra csökkentett hődíjat 
fizetnek. 

M U N K A T Á R S U N K T Ó L 

Bővítette a kéttarifás távfűtés-
díjhoz kapcsolódó támogatási 
rendszert a szegedi önkormány-
zat. A korábbi négy helyett öt 
évig csökkentett alapdíjat fizet-
nek azok a lakóközösségek, 
amelyek teljes fűtési költsége 
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legalább 10 százalékkal nőtt. 
Ugyancsak előrelépés, hogy a 
kedvezményt nem kell külön 

kérni, mert az alanyi jogon jár, 
visszamenőleg a 2002-2003-as 
fűtési szezonra is. 

Az augusztus 22-i rendkívüli 
közgyűlés döntése szerint az 
önkormányzat 40 millió forin-
tot fordít az alapdíj csökkenté-
sére. A hozzájárulás mértéke és 
ideje a díjemelkedés arányától 
függ. A támogatás mértéke 
10-45 százalék között mozog-
hat. A kisebb díjcsökkentést 
két évig, a legnagyobb arányú 
mérséklést öt évig kapják a tár-
sasházak. 

Fontos tudnivaló, hogy a ked-
vezményt nem lakásonként, és 
nem csupán az alapdíj-növeke-
dés után számolják, hanem az 
egész épület teljes hőfogyasztása 
szerint állapítják meg. 

Csongrád megyei természetfotósok is tiltakoznak 

Kitömött jégmadár, 
döglött tiszavirág 
Csalással készített magyar fotó 
került a világszerte olvasott Na-
tional Geographic című folyó-
iratba - állítja a természetfo-
tósok szövetsége. Szakemberek 
egybehangzó véleménye szerint 
a fényképen látható jégmadár és 
tiszavirág egyaránt prepará-
tum. 

Világméretű sajtóbotránnyá da-
gadhat a National Geographic cí-
mű folyóirat májusi számában 
közölt magyar fotó miatt kirob-
bant vita, amelynek kezdemé-
nyezői között Csongrád megyei 
szakemberek is vannak. Eszerint 
valószínűnek látszik, hogy ha-
mis fotókat közölt a tekintélyes 
természettudományi havilap 
májusi száma, ráadásul az egyik 
kép éppen a magyar nyelvű kiad-
vány címlapjára került. 

Kármán Balázs, a Magyar Ter-
mészetfotósok Szövetsége 
Zsombón élő alelnöke szakvéle-
mények egész sorára támaszkod-
va állítja: a lapban látható jégma-
dár és tiszavirág egyike sem élt a 
kép elkészítésekor. Tehát a vízből 
kiröppenő rovarra lecsapni ké-
szülő madár fotója hamisítvány. 

A fölvétel valószínűleg prepa-
rált állatok fölhasználásával, ki-
finomult montázs-, illetve szá-
mítógépes technikával készült. 
Alkotója Szentpéteri L. lózsef, 
akit a szövetség levele szerint 
1996-ban, a mostanihoz hason-
ló, etikátlan magatartás miatt ki-
zártak „Az év természetfotósa" 
pályázat résztvevői közül. 

„Ez a módszer élesen szemben 
áll a természettudományos és 
hírfotózás minden írott és írat-
lan, nemzetközi, etikai, erkölcsi 
szabályával és a National Geo-
graphic eddig követett gyakorla-
tával!" - olvasható a természet-
fotós szövetség fölhívásában. Bu-

dapesten ma tartanak sajtótájé-
koztatót az ügyben. 

Az alelnök hosszan sorolta a 
fotó hitelességét megkérdőjelező 
érveket, amelyeket biológusok és 
természetfotósok is megerősíte-
nek. Az állatok testhelyzete (a 
jégmadár a magasból lecsapva 
vadászik!), a vízfodrok és -csep-
pek hiánya, a preparálásra utaló 
jelek, a tükröződés, fények, stb. 
mind stúdiómunkáról árulkod-
nak. 

A Magyar Természetfotósok 
Szövetsége a lapszám megjelené-
se után helyreigazítási kérelem-
mel fordult a folyóirat magyaror-
szági szerkesztőségéhez - ered-
mény nélkül. A szövetség a wa-
shingtoni szerkesztőségnek is írt 
(a kép sok külföldi kritikát is ka-
pott), ott röviden úgy nyilatkoz-
tak, hogy a fotó megfelel a lap kö-
vetelményeinek. Az újabb levél-
ben sorolt bizonyítékokra már 
nem válaszoltak. 

„Nem célunk a botránykeltés, 
csupán választ várunk szakmai 
aggályainkra. A szerkesztőséggel 
közös érdekünk, hogy a folyóIYat 
megőrizze hitelét és jó hírnevét" 
- zárta mondandóját Kármán 
Balázs. A mai sajtótájékoztatón 
közzéteszik az ügy kapcsán létre-
hozott, kétnyelvű internetes 
honlap címét is. 

Szentpéteri L. Józsefet, a kifo-
gásolt fotó készítőjét mobiltele-
fonján Romániában értünk utol. 
Csupán annyit mondott, hogy az 
ügyben a washingtoni szerkesz-
tőség nyilatkozata a mérvadó. 

Információink szerint az Nati-
onal Geographic tízmillió pél-
dányban jelenik meg szerte a vi-
lágon. Egy címlapfotóért, fotóri-
porterek becslése szerint 5-10 
millió forintnak megfelelő össze-
get is fizethet a lap. 

NYILAS PÉTER 

Sokan építettek engedély nélkül galériát 

Házakat ellenőriz 
az IKV-kommandó 
Folytatás az 1. oldalról 

Azoknak, akik engedély nélkül 
adták ki bérleményüket, vissza-
menőleges albérleti díjat kell fi-
zetniük attól az időponttól kez-
dődően, amikor bérleti jogot sze-
reztek. Azokra, akik a bejelen-
tettnél nagyobb területet adtak 
ki, az albérleteztetés engedélye-
zésétől számítva vonatkozik a 
díjfizetési kötelezettség. 

Németh István figyelmezte-
tett, bár a Tisza Lajos körúton 
belüli 624 üzlethelyiség átvizsgá-
lása még hónapokat vehet igény-
be, ezzel párhuzamosan a város 
másik, 1300 üzlethelyiségének 
bérlője is számíthat ellenőrzé-
sekre. A vizsgálatokat egyébként 
háromfős bizottságok végzik; 
reggel lezárt borítékból húzzák ki 
az aznap ellenőrizendő üzletek 
listáját. A bizottságok munkáját 
a kereskedők jogainak védelmé-

ben a Kisosz helyi szervezete fel-
ügyeli. 

Az IKV Rt. egyébként azután 
határozott az átfogó vizsgálatról, 
hogy tavasszal a képviselő-testü-
let úgy rendelkezett: akik önkor-
mányzati bérleményt továbbad-
nak albérletbe, a bérleti díjon 
felül az eddigi 20 százalék he-
lyett 30 százalékot kell fizetniük 
az IKV-nak. Ugyanakkor a szak-
emberek szerint nem valós képet 
tükrözött az adat, amely szerint 
a város tulajdonában lévő 1816 
nem lakáscélú ingatlan - üzlet-
helyiség, raktár, garázs - közül 
mindössze 148-at adnak albér-
letbe. Ezt igazolta az IKV által a 
vizsgálatok megindítása előtt 
meghirdetett egy hónapos mora-
tórium. Ez idő alatt mindenféle 
szankció nélkül jelenthették be a 
bérlők az albérleteztetést. Közel 
félszázán éltek is a lehetőséggel. 

K.B. 

Háztartási gépeket kapott ajándékba a dorozsmai család 

Jobb a villany a petróleumnál 
Vízellátó rendszert, televíziót, mosógépet 
és centrifugát is ajándékoztak a kiskun-
dorozsmai Szabó Honának és családjának, 
akiknek tanyai házába közadakozásból kö-
tötték be az áramot. 

„Nem is álmodtam arról, hogy ennyi min-
dent kapunk majd. Én csak áramot szeret-
tem volna..." A kiskundorozsmai Szabó Ilo-
na, akinek tanyai házába olvasóink és más 
támogatók segítségével kötötték be villanyt, 
újra és újra meghatódik az emberek ségítő-, 
készségére gondolva. Miután szűk két hó-
napja bevezették a lakásba az áramot, háztar-
tási gépek egész sorával ajándékozták meg a 
nehéz sorsú családot. 

A három gyermekét egyedül nevelő asz-
szony történetét végigkísértük lapunkban. 
Megírtuk, hogy Szabó Ilona, miután remé-
nye sem volt arra, hogy saját erejéből fizesse 
ki a villanybekötés rá eső részét, egyenesen a 
miniszterelnöktől kért segítséget. Ügye végül 
visszakerült Szegedre, Fábián József önkor-
mányzati képviselőhöz, aki lapunk segítségét 
kérte. Fölhívásunkra gyűjtés indult; s a Vö-
röskereszt számlájára végül a szükségesnél is 
több pénzt, 648 ezer forintot fizettek be olva-
sóink (a lapjainkat kiadó Lapcom Kft. 100 
ezer forinttal segített), valamint más támo-
gatók. 

Az árvíz előtt épült vályogházban először 
2003. június 25-én gyulladtak föl a Máltai 
Szeretetszolgálattól kapott lámpák. Azóta 
kiskundorozsmai kábeltelevíziós társaság 
vízellátó készüléket (hidrofort) vásárolt, Bal-
lai Ferenc kútfúró vállalkozó bevezette a vi-
zet. A Vöröskereszt közvetítésével színes té-
vé és mosógép érkezett, Kádasi Zoltán szen-
tesi vállalkozó centrifugát, a Hír Tv forgótár-
csás mosógépet küldött. A helybeli Piszkei 
Gyuláné szobabútorral, Militár Miklós kony-
haszekrénnyel ajándékozta meg a családot. 

Megérkezett az autista kisfiú, Tibike enni-
valójának elkészítéséhez nélkülözhetetlen, 
régen várt turmixgép is, amelyet Szabó Ilona 
névnapjára kapott édesapjától. (Az állandó 
felügyeletre szoruló kisfiú nem rágja meg az 
ételt, ezért korábban többször fulladási roha-
mot kapott az egyenetlenül összetört enniva-
lótól.) A turmix működése óta Tibike étvágya 
megnőtt, a kisfiú egészen kigömbölyödött. 

A pénzadományokból maradt, több mint 
150 ezer forintból új drótkerítés készül, s 
még tüzelőre is marad. Jól jönne egy új bicikli 
is, amellyel az édesanya iskolába viszi másik 
kisfiát, Jancsikát. A középiskola első osztá-
lyát most kezdő Henriett pedig várja a Hír Tv 
ajándékaként megígért számítógépet, amely 
nagyon fontos a kislány tanulmányaihoz. 

Végre turmixgéppel pépesíthetik az ételt az autista Tibikének. 

Sokan féltették a különféle pótlékokból élő 
családot, hogy nem tudják majd fizetni az 
áramszámlát. Szabó Ilona azonban meglepő 
számítással állt elő: feleannyiba kerül a vil-
lany, mint a régi petróleumvilágítás és a rá-
dióhoz vásárolt elemek. 

Fábián József együttes látogatásunkkor az 

Fotó: Schmidt Andrea 

ügy kapcsán megmutatkozó szolidaritásról 
beszélt: Kiderült, hogy az emberek segítenek, 
ha látják, hogy adományaik oda kerülnek, 
ahová szánják. Szabó Ilona búcsúzóul csak 
annyit mondott: „Most már igazán megvan 
mindenünk." 

NY. P. 

A hangoskönyvtár beszélő számítógépe sok vak és gyengén látó em-
bernek könnyíti meg az információhoz jutást. Fotó: Karnok Csaba 

A látók között is népszerűek a hangszalagra rögzített könyvek 

A Gyűrűk Ura 60 kazettán fért el 
Csongrád megyében a Braille-írással készült könyvekre kevés az 
igény, a hangoskönyvek viszont nagyon népszerűek. Még a látók 
között is. A megyében egyedüli szegedi hangoskönyvtár országosan 
elismert készlettel rendelkezik. 

A szegedi hangoskönyvtárban 
CD-k, több mint 700 hangos-
könyv és beszélő számítógép áll 
elsősorban vakok, gyengén látók 
és diszlexiások rendelkezésére. 
Móricz Nikoletta, a Somo-
gyi-könyvtár fiókkönyvtárának 
munkatársa megjegyezte: a ka-
zettákat a látók is előszeretettel 
kölcsönzik. 

- Ez a könyvtár speciális abból 

a szempontból, hogy a síkírásos 
könyvek mellett sok hangzó 
anyaghoz is hozzá lehet jutni. A 
kazettákhoz magnót kölcsön-
zünk, és mintegy fél éve a már 
beolvasott szövegeket vissza-
mondó számítógépes szoftver is 
segíti a rászorultakat - tájékozta-
tott a könyvtáros. 

Molnár Mária, a Somo-
gyi-könyvtár fiókhálózatának ve-

zetője elmondta, hogy Szegeden 
van mód Braille-írással készült 
könyvek megrendelésére, de alig 
van rá kereslet. Ez többek között 
azzal magyarázható, hogy az 
ilyen technikával készült művek 
a hagyományos könyvekhez ké-
pest hatalmas méretűek, ráadá-
sul nagyon nehezek. 

- Ha néha valaki Braille-szöve-
get keres, megelégszik az ilyen 
nyomással készült folyóiratok-
kal - magyarázta Móricz Niko-
letta - , de leginkább a hangos-
könyveket viszik tőlünk az olva-
sók. 

A kötelező irodalmon túl olyan 
sikerkönyvek is megtalálhatók a 
könyvtárban, mint a Harry Pot-
ter vagy a Gyűrűk Ura trilógia. 
Az utóbbi mintegy 60 kazettára 
fért rá! 

A hangoskönyveket a főváros-
ban, a Vakok és Gyengén Látók 
Országos Szövetségének stúdió-
jában rögzítik. Előfordul, hogy 
egy-egy ilyen kötetre másfél évet 
is kell várni. 

Arról, hogy mely könyvek ke-
rüljenek szalagra, a szövetség 
dönt. 

MÁTÉ ERZSÉBET 


