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KÖRKÉP 

ALGYŐ. Ma délelőtt 10 órakor 
kezdődik az algyői Szivárvány 
Óvoda alapítványi műsora. Az 
1000 forintos belépődíjat a 
Boldog Gyermekkor 
Alapítványnak ajánlják fel. 
- Adventi játszóházzal és 
különleges 
kézműves-foglalkozásokkal, 
számtalan aprósággal és 
meglepetésekkel egybekötött 
családi Mikulás-napra és 
adventi vásárra várják a 
szülőket és a gyerekeket 
vasárnap délután 2 órától a 
faluházban. A szegedi 
Sasíjászok Nomád 
Hagyományőrző Csoportja 
igazi meglepetésekkel szolgál. 
Délután 4 órakor érkezik a 
Mikulás és csapata, 
ajándékokkal. A belépés 
díjtalan! 

BALÁSTYA. Ma délután fél 
3-tól tartja a nagycsaládosok 
helyi csoportja 
Mikulás-ünnepségét a 
művelődési házban. 

DESZK. Ülést tartott a 
képviselő-testület pénzügyi 
bizottsága. Megvitatták a 2005. 
évi költségvetési rendelet III. 
negyedéves módosítását, a 
Deszki Településüzemeltetési 
Kht. szabályzatait. A szociális 
és népjóléti bizottság ülésén 
megvitatták a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének deszki 
csoportja által benyújtott 
kérelmet, és elhangzott a 2005. 
évi költségvetés 3/4 éves 
teljesítésének értékelése. 
Megtárgyalták a jövő évi 
költségvetési koncepciót. Ülést 
tartott a település- és 
vidékfejlesztési bizottság is. 
Módosították a 
településrendezési tervet, a 
Deszki Tfclepülésüzemeltetési 
Kht. alapító okiratát, valamint 
elfogadták a község 
környezetvédelmi programját. 

KISTELEK. A sportcsarnokban 
reggel 8 órakor kezdődik a 
Gábor Tamás-karateverseny. 
-Adventi gyertyagyújtásra 
várják az érdeklődőket vasárnap 
délután 5 órától a 
rendezvényházban. Az esten 
levetítik Jamic Winchester: 
Wood and Strings című filmjét. 

KÜBEKHÁZA. Ma és holnap 
ismét felkerekedik a Mikulás, 
hogy otthonaikban keresse fel a 
falu legkisebb polgárait. A piros 
jelmezt oltó Molnár Róbert 
polgármester és a 
krampuszruhát viselő Kucsera 
Istvánné alpolgármester a 
hétvégén közel százötven 
gyermekhez csenget be, és az 
önkormányzat csomagjaival 
lepik meg őket. A településen 
hetedik éve látogatja meg a 
Mikulás a kicsiket. 

ÓPUSZTASZER. Ma 9 órától az 
ópusztaszeri 
rendezvényházban községi 
Télapó-ünnepséget tartanak a 
Szerikör Faluszépítő Egyesület 
szervezésében. A Télapó 
csomagot oszt minden 1-14 év 
közötti gyermeknek, aki a 
faluban lakik. Az ünnepi 
műsorról a helyi általános 
iskola diákjai gondoskodnak. 
Az ünnepség után a Télapó 
meglátogat minden 65 év feletti 
lakost, és egy kis csomaggal 
kedveskedik az időseknek is. 

RÖSZKE. A röszkei Őszirózsák 
Nyugdíjas Klub tagjai látják 
vendégül a környező 
települések nyugdíjas 
csoportjait december 3-án a 
helyi művelődési házban. A 
vendéglátók kellemes zenéről 
és jó vacsoráról is 
gondoskodnak, lesz tombola, 
mellette tánc is színesíti a 
programot. 
- A sakkozást szerető amatőr 
sportolóknak rendez p röszkei 
művelődési házban versenyt a 
helyi amatőr sakkozók 
társasága vasárnap délelőtt 9 
órától. 

Szegedi közgyűlés: az ellenzéki frakció a költségvetésről 

900 millióval kevesebb? 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Jövőre várhatóan 57 milliárd forinttal kevesebb összegből gazdál-
kodhatnak az önkormányzatok, Szegednek 900 millió forinttal 
juthat kevesebb - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Kalmár Fe-
renc, a szegedi közgyűlés Fidesz-MKDSZ frakciójának vezetőhe-
lyettese. Szőllősi Béla frakcióvezető a város 2006. évi költségveté-
si koncepciójáról elmondta: csak a választásokig állja meg a he-
lyét. 

Az ellenzéki politikusok szerint a tervezetből kiderül, hogy a ta-
valyihoz képest hat százalékkal kevesebb pénz jut a városi intéz-
ményeknek, és százmillió forintos bevételkiesést eredményez 
majd az illetékek elmaradása, mivel a díj a földhivataloké lesz. A 
bevételek nem fedezik a kiadásokat, a tervezett hiány 2,9 milliárd 
forint, amelynek túlnyomó része működési hiány. A frakcióvezető 
szerint az állam minden önkormányzatot megnyomorít. 

Fa vár, libikóka 
és rugós zsiráf a téren 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ha a jónak szárnya volna - szaval-
ta a középsős Eszteró Zsombor és 
a nagycsoportos Ördögh Szonja a 
legújabb szegedi játszótér tegnapi 
avatóünnepségén. Szárnyalni ter-
mészetesen nem lehet a Retek ut-
ca, József Attila sugárút, Tarján 
széle utca és Pósz Jenő utca hatá-
rolta négyszögben, de tizenkét 
éves korig minden gyerek talál 
magának játékot. A város zöld 
alapjából elkészült játszóteret elő-
ször bontani kellett: a környezet-

gazdálkodási kht. munkatársai 
harminckét régi vasjátékot bon-
tottak el. Helyükre 17 millió fo-
rintból labdapályát építettek, mel-
lé favárat, láncos hintát, libikókát, 
csúszdát, egyensúlyozó hidat és 
rugós állatfigurákat - zsiráfot, ku-
tyát - szereltek fel. Körben gyepe-
sítenek és visszavágják a cserjéket. 
Jövőre a maradék vasakat is eltá-
volítják és az egész parkot szépítik 
- tájékoztatott Újhelyi István or-
szággyűlési képviselő és Nagy 
Sándor alpolgármester, a körzet 
képviselője. 

Határtalan 7 lesz 
szegedi fiataloknak is 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Határtalan 7 címmel európai if-
júsági hetet rendez az Európai 
Bizottság december 5. és 11. kö-
zött. Ez idő alatt Brüsszelben és a 
tagállamokban is rendezvények 
várják az érdeklődőket. Térsé-
günkben a Mobilitás Dél-alföldi 
Regionális Iroda (Dariszi) a koor-
dinátor. A Szegeden rendezett 
programok ma és kedden zajla-
nak. Ma többek között az ötéves 
Darisziról nyílik 10 órakor kiállí-
tás a szervezet Dózsa György ut-
cai székhelyén, közös falfestést 

szerveznek a Sub-Art Egyesület 
képzőművészeivel, a Szeged Ifjú-
sági Házban 14 órától középisko-
lásoknak rendeznek uniós vetél-
kedőt, illetve szegedi fiatalokkal 
a Lakótársat keresünk című film 
kapcsán a toleranciáról beszél-
getnek. A Határtalan 7 során 
lesz még kerekasztal-beszélgetés 
a hálózatépítésről, szó lesz a ha-
tár menti ifjúsági együttműködé-
sekről. Kedden 16 órától a Tamá-
si Áron Klubban régiós ifjúsági 
médiatalálkozóra kerül sor kö-
zépiskolás rádiósokkal, tévések-
kel, diákújságírókkal. 

Egy szegedi kötődésű fiatal énekes kapta a TV 2 
Megasztár című műsorának múlt heti adásában a 
zsűri különdíját. Perlaki Mariann nem bánja, 
hogy még a vigaszágra sem került be, szerinte így 
is incg tudja ragadni a tehetségkutató révén ölébe 
hullott lehetőséget. 

„Ezért érdemes dalokat írni, hogy aztán így adják 
elő" - mondta Presser Gábor a Megasztár egy héttel 
ezelőtti adásában, miután végighallgatta Perlaki 
Mariann előadását. A zeneszerzőtől, de a zsűri töb-
bi tagjától sem kapott még soha senki ekkora dicsé-
retet, a szegeden tanuló főiskolás lánynak azonban 
mégsem adtak lehetőséget a további bizonyításra: 
még a vigaszágra sem juthatott be. Mariann úgy fo-
galmazott: már az megérte, hogy ilyen értékelést 
hallhatott teljesítményéről. 

A versenyen ugyan Szolnokot képviselte, ám ta-
nulmányai évek óta Szegedhez kötik, hiszen a Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai karán magyar-ének szakos hallgató. így 
tehát mindkét Tisza-parti városban szoríthattak 
érte. Zenei karrierjét azonban egy harmadik város-
ban, Budapesten szeretné elindítani. 

- Dzsessz szakon szeretnék tanulni, ezért gon-
doltam, ha már úgyis ott leszek, zenekart is a fővá-
rosban keresek. Remélem, ha megtalálom azokat, 
akikkel együtt tudok zenélni, a Megasztár zsűrijé-

nek különdíja jelent majd annyit, hogy megkapjuk 
a kellő támogatást - mondta. 

Mariann egyébként nem először próbálkozott a 
tehetségkutató versennyel. Tavaly is jelentkezett, 
akkor azonban még a selejtező meghallgatásra sem 
hívták be. Hogy miért, azóta sem tudja. 

Sok más társával ellentétben y diáklány nem azt 
várta a műsortól, hogy sztárt csinál belőle. Azon 
gondolkodott, jó előre, vajon elég erős lenne-e, 
hogy végigcsinálja a versenyt, ha beválogatják a leg-
jobbak közé. A középdöntőn többször elmondták 
róla társai: kifejezetten visszahúzódó, csendes 
lánynak ismerték meg. Bár Mariann ezt azért eltúl-
zott véleménynek érzi, azt elismerte: új környezet-
ben szeret egy ideig a háttérben maradni. 

- A Megasztárban nekem csak az volt igazán 
fontos, hogy megmutathassam, milyen a vilá-
gom, ez pedig sikerült - magyarázta. - Rengeteg 
emberhez eljutott egy kis rész belőlem annak a 
dalnak a segítségével, amit akkor szoktam hall-
gatni, ha olyan szomorú vagyok, hogy legszíveseb-
ben elmenekülnék a világból. Azóta sokan odajöt-
tek már hozzám, és volt, aki csak annyit mon-
dott: köszönöm. Ezért már érdemes volt elmen-
nem a versenyre. Hogy nem jutottam tovább, úgy 
fogom fel: lehet, hogy nekem nem ilyen egyszerű 
utat kell bejárnom. 

TÍMÁR KRISZTA 

Mariannt a Megasztár zsűrije magasztalta, mégsem jutott tovább 

„Volt, aki csak annyit 
mondott: köszönöm" 

Perlaki Mariann szerint ekkora dicséretet még nem kapott senki Fotó: Frank Yvette 

A szentesi házaspár bosszankodik és mosolyog -A kertészek egy korábbi döntésre hivatkoznak 

A város kivágatta Bekéék fenyőjét 
A szentesi Beke család háza elől a városellátó kertészei 
kivágtak egy fenyőt és felállították a Kossuth téren. A 
házaspár szerint a magántulajdonuk lett mindenki 
karácsonyfája. A főkertész hallgat, a jegyző a telek-
határokról beszél, a polgármester szerint pedig ha 
sérelem érte Bekcéket, kárpótolni kell őket. 

A Hősök erdeje mellett la-
kó szentesi Beke Csaba az-
zal kereste meg szerkesztő-
ségünket; hogy az elmúlt 
napokban megjelentek a 
háza előtt a város kertészei 
és irtották a sövényt. Akkor 
derült ki, hogy egy hatmé-
teres ezüstfenyőt is ki akar-
nak vágni, mondván, az 
lesz mindenki karácsony-
fája a főtéren. A családfő a 
történetet úgy folytatta: 
kérte a munkásokat, ne 
vágják ki a fát, hiszen az 
magántulajdon - az ó por-
táján gyökerezik. Kérése 
előbb meghallgatásra ta-
lált. Két nap múlva azon-
ban, miután felesége, Zsu-
zsa elvitte a gyerekeket az 
óvodába, arra érkezett ha-
za, hogy mégis kivágták a 
fát. 

A tereprendezést az erdő 
kapujánál Balogh Györgyi 
irányította. A városellátó 
intézmény munkatársa el-
mondta, hogy a főkertész 
utasításai alapján járt el, 
hiszen ö a felettese. Előbb 
jelezte a lakó észrevételét a 
műszaki osztályon a fenyő-

vel kapcsolatban, ahol ha-
tározottan úgy foglaltak ál-
lást, a fát ki kell vágni, egy 
korábbi döntés (amelyről 
nem sikerült megtudni, 
hogy ki, milyen testület 
hozta) értelmében ez a fe-
nyő fog állni idén kará-
csonykor feldíszítve a város 
közepén. Balogh Györgyi 
hozzátette, a kijelölt telek-
határtól a porta felé mint-
egy negyven centiméterre 
áílt a fenyő, e szerint pedig 
valóban magánterületről 
vittek el egy fát. Elmondta, 
hogy a Hősök erdejének ka-
pujából, Bekéék háza elöl a 
fenyőt tényleg a Kossuth 
térre szállították és tegnap 
reggel fel is díszítették. 

Szerettük volna megkér-
dezni az ügyTŐl Baloghné 
Berezvai Csillát, a város fő-
kertésze azonban nem nyi-
latkozott. Beke Csaba úgy 
mesélte, hogy a főkertész 
asszonyt a fakivágás után 
elhívta a házukhoz, s meg-
mutatta neki a tönköt - ő 
pedig csak állt, és nem tu-
dott megszólalni. 

A Móricz Zsigmond utca 

és a Hősök erdeje bejáratá-
nak kereszteződésében két 
porta áll egymással szem-
ben, ahol az önkormányzat 
is érdekelt. Beke Csaba azt 
állítja, hogy a fenyő az ő in-
gatlanukon nőtt, hiszen a 
földhivatal által érvényes 
iratok alapján kijelölt te-
lekhatáron belül esik. A vá-
ros jegyzője szerint azon-
ban egy elbirtoklási folya-
matról van szó. A kérdéses 
földterület csak jogerős bí-
rósági döntés nyomán lesz 
a Beke családé - fogalma-
zott Sztantics Csaba. Szir-
bik Imre polgármester pe-
dig lapunknak azt mondta: 
a helyzetet a következő na-
pokban tisztázni kell. Ha 
kiderül, hogy a családot sé-
relem érte, az önkormány-
zat elnézést kér és kárpó-
tolni fogja őket, hiszen a fát 
élővé már nem lehet tenni. 

Bekéék két éve laknak az 
erdő mellett, ahol a fenyő-
kön kívül tölgyek nőnek. A 
kivágott fát az előző tulaj-
donos ültette valószínűleg 
még az építkezéskor, tizen-
hét éve. A házaspár meg-
bántva érzi magát, ugyan-
akkor némiképp mosolyog 
is a történeten. Mint 
mondják, szívesen adják a 
fát mindenkinek, de nem 
úgy, ha viszik... 

BLAHÓ GABRIELLA A Beke házaspár a Kossuth téren, városivá lett fájuk előtt Fotó: Blahó Gabriella 


