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KORKÉP 

ALGYŐ. Könyvkarnevált 
rendeznek szombaton délután fél 
3-tól a faluházban. Fellépnek az 
algyői, makói, szegedi versenyzők 
egy-egy kedvenc könyvük, 
meséjük megjelenítésével. 
- A magyar kultúra napja 
alkalmából január 22-én 
kiállítássorozatot rendeznek a 
Faluház Galériában. Ennek 
részeként szeretnék bemutatni, 
összegyűjteni az Algyőre jellemző 
viseleteket. Ebben kérik az 
algyőiek segítségét, mindazokét, 
akik megőrizték őseik ruházatát 
vagy a családi fotóalbum régi 
képeit. A beadott ruhákat, 
kiegészítőket, emlékeket, fotókat 
színvonalas tárlaton tervezik 
bemutatni. )elentkezni lehet a 
faluházban, Bereczné Lázár Nóra 
kulturális főmunkatársnál, vagy a 
62/517-173-as telefonszámon. 

BALÁSTYA. Vasárnap délelőtt 9 
órától tartja a helyi 
horgászegyesület évzáró 
közgyűlését. Az értekezletre a 
művelődési ház Kossuth utcai 
klubjában várják az érintetteket. 

BORDÁNY. IJtoo Show címmel 
tartott évzáró rendezvényt 
szerdán a Bordányi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat. Az 
eseményen értékelték a „Fiatalok 
Bordányért" tervei alapján 
megvalósított eddigi 
programjaikat, majd Kiss-Patik 
Péter ifjúsági polgármester 
ismertette a jövő évi 
elképzeléseket. A Fiatalok 
Bordányért Programcsomagot, 
amely a 2006-2008. év 
célkitűzéseit és a jövő év 
programjait tartalmazza majd 
részletesen, január végéig - újabb 
munkacsoportok, fiatalok, 
ifjúságsegítők, támogatók 
bevonásával - dolgozzák ki az 
ifjúsági képviselők, és várhatóan a 
februári ifjúsági fórumon 
ismertetik azt. 

DESZK. A polgármesteri 
hivatalok adóügyintézői tegnap 
az idősek otthonában szakmai 
napot tartottak. 

DOMASZÉK. Keresik azon 
domaszéki lakosokat, akik 
bármilyen művészeti ágban 
otthonosan mozognak. írjanak 
akár verset vagy prózát, mesét, 
készítsenek kerámiát, népi 
motívumú asztalosmunkát. A 
Domaszéki Művészeti Körbe a 
következő e-mail címen vagy 
telefonszámon lehet jelentkezni: 
muveszetek3@freemail.hu, 
06-30/543-5414. 

KISTELEK A Kisteleki 
Művészeti Iskola Képzőművész 
Körének őszi tárlata december 
23-áig tekinthető meg az iskola 
kiállítótermében. 

MÓRAHALOM. A Móraép Kht. 
idén is megrendezi ünnepélyes 
évzáró ülését a Móra Ferenc 
Általános Művelődési 
Központban. December 9-én 
Dobó József ügyvezető igazgató 
értékeli a kht. 10 éves munkáját. 
A hagyományoknak megfelelően 
itt adják át a Móraép Kht. kiváló 
dolgozója 2005. kitüntetéseket is. 
- A Homokháti Iskolaszövetség 
a napokban rendezte meg a 
hagyományos „kakaópartit", 
ahol huszonegy településről 
közel kétszáz gyereket láttak 
vendégül. A rendezvényen a 
Bábovi színház előadásának 
tapsolhattak a gyerekek, majd 
hagyományosan kakaóval és 
kaláccsal vendégelték meg őket a 
szervezők. 

SZEGED. Nehéz sorsú 
kisgyermekek, magányos, idős 
emberek, fogyatékosok, betegek 
karácsonyi megajándékozásához 
kéri a városlakók segítségét a 
máltai szeretetszolgálat szegedi 
csoportja. Az ünnepi öröm-
szerzéshez hozzájáruló adomá-
nyokat - élelmiszert, játékot, 
édességet és a vásárláshoz .kap-
csolódó pénzösszeget - Újszege-
den, a Csanádi utca 9. szám alatti 
Máltai-házban várják munka-
napokon 9 és 16 óra között. 

Az IKVRt. szerint valós a 45-90 ezerforintos tartozás 

Sírva fakadtak a számla 
láttán a belvárosi lakók 

A Rcmzső házaspár nem bízik a műszerben Fotó: Karnok Csaba 

Negyvenöt-kilencvenezer forin-
tos fűtés elszámoló számlát 
kaptak egy szegedi önkormány-
zati bérlakás lakói. Remélik: té-
vedésből. A lakásokban május-
ban szereltek fel költségmeg-
osztókat, ezek a bérlők szerint 
rosszul működnek. Az IKV sze-
rint a tartozás valós, de rész-
letfizetés kérhető. 

Volt, aki nem hitt a szemének, 
volt, aki tévedést gyanított, és 
olyan is, aki sírva fakadt a de-
cemberi elszámoló fűtés- és me-
legvíz-számla láttán. A (ókai ut-
cai önkormányzati társasházban 
60 bérlő közül több mint tíznek 
45-90 ezer forintos számlát kel-
lene kiegyenlítenie december 
15-éig. A többiek kevesebbel tar-
toznak, de olyan is akad, akinek 
néhány tízezer forint visszajár. 

- Két nyugdíjas lakik egymás 
fölötti, ugyanakkora, ötvenhá-
rom négyzetméteres lakásban. 
Egyikük az elszámolás szerint 97 
ezer forinttal tartozik, másikuk-
nak visszajár 19 ezer forint, ho-

lott mindketten ugyanannyi fű-
téselőleget fizettek be - magya-
rázta az egyik lakó, és hozzátette: 
nem értik, minek köszönhető a 
hatalmas különbség. 

A bérlők eddig minden évben 
visszakaptak, vagy minimális 
pluszösszeget fizettek be az el-
számoláskor. Idén május elején 
viszont költségmegosztókat sze-
relt fel a lakásokban a budapesti 
székhelyű ISTA Magyarország 
Méréstechnikai Kft. A műsze-
rekben - most már - nem bíznak 
a lakók. Úgy gondolják, a mérő 
azt a hőt is számlázza nekik, me-
lyet főzéssel, sütéssel termelnek. 

- A konyhámban el van zárva a 
fűtőtest. Ha főzök, és növekszik 
a hőmérséklet, a radiátoron lévő 
mérő bekapcsol. Fűtésdíjat fizes-
sek a főzés után? - méltatlanko-
dott Godó Jenőné, majd hozzá-
tette: a nyugdíjából nem tudja 
kigazdálkodni a több mint negy-
venezer forintos számlát. 

A Jókai utcai lakók napokig tár-
gyalták, mit tegyenek. A családok 
egymást nyugtatták: biztosan 

TEMA 
az olvasótól 

nem kell fizetniük, biztosan téve-
dés történt. Végül az IKV-hoz for-
dultak. A társaság válaszlevélben 
értesítette őket, hogy lehetőség 
van részletfizetésre, illetve meg-
próbálhatnak az önkormányzattól 
támogatást kérni. A bérlők közül 
ezen többen felháborodtak. Nem 
segélyt kérünk, hanem magyará-
zatot-mondták. 

Az IKV Rt. gazdasági igazgató-
ja levélben válaszolt lapunk kér-
déseire. Ebben Bárányi Irén is-
mertette azokat a jogszabályo-
kat, amelyek alapján a fűtési 
szolgáltatás költségelszámolását 
végzik. Az IKV álláspontja sze-
rint a tartozások számításakor 
nem történt tévedés. Ennek elle-
nére a bérlők problémáját ismer-
tették az ISTA Kft.-vei is. 

A kft.-t mi is kerestük, de lap-
zártánkig nem válaszolt kérdése-
inkre. 

GONDA ZSUZSANNA 

Estelo Ünnep a Telinen 
Mától az év utolsó napjáig minden pénteken, este 8 
és 9 óra között ünnepi műsorral jelentkezik az Es-
telő a szegedi Sever Centerből. A mai adás vendége 
a Megasztár második részének közönségkedvence, 
Tbrres Dani lesz, aki új lemezéről is énekel egy dalt. 
A karácsonyi hangulatú beszélgetések mellett min-
den adásban elkészül egy ünnepi finomság Frank 
Sándor mesterszakács tálalásában - de ajándékozá-
si ötletek is elhangzanak a Praktiker Áruház jóvol-
tából. Az adásból kiderül, mi az idei trend a lakás-
és fenyődíszítésben. A nézők divatbemutatót is lát-
hatnak, ahol a Sever Center alkalmi viseleteit mu-
tatják be - a hozzá illő sminkkel és frizurákkal. 

A karácsony előestéjén sugárzott műsorban az 
Amerikában élő, de sok szállal hazánkhoz kötődő 
Kaáli Géza professzor beszél az élet legszebb aján-
dékáról: a gyermekáldásról. A december 30-i szil-
veszteri műsorban asztrológia, jóslás és tűzijáték 
várja a nézőket. Természetesen nem maradhat el a 
játék sem: értékes nyeremények várnak gazdára. 
Az adásokat táncosok, zenészek és énekesek teszik 
teljessé. Az Estelő Ünnep műsorvezetője Kisistók 
Tímea, Szabó Gabi és Debreczeny Andrea lesz. Ha 
valaki elmulasztana egy péntek esti adást - a más-
napi ismétlésben, 18 órától bepótolhatja a Telin Te-
levízióban. 

Sánta Ferenc: Az én Nagy Könyvem 

Nemere az én íróm" / / 

Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyi-
ségek, tudósok, művészek, üzletemberek, 
sportolók és újságírók vallanak legkedve-
sebb könyvükről. Sánta Ferenc Csengele 
polgármestere Nemere István Rákosi Má-
tyás magánélete című regényét választotta. 

„Nemere István Rákosi Mátyás magánélete című könyvét olvas-
va döntöttem úgy, hogy Nemere az 'én íróm'. Nem csupán azért, 
mert Nemere István Csengelén telepedett le, hanem főleg azért, 
mert művei olyan közelségbe hozzák az embert azzal a korral 
(vagy kórral?), amiről a könyv szól, hogy az ember benne érzi 
magát abban a nyomorúságos időben, az 50'-es években. Úgy 
éreztem olvasás közben, mintha személyes résztvevője lennék a 
meghurcoltatásoknak. 

A második nagyon nyomós érv, hogy Nemere Istvánt vá-
lasztom írómnak, hogy en-
nek a könyvnek a mondani-
valója napjainkra nézve is 
aktuális. 

A mostani intézkedések - a 
vidék eltaposása, a mezőgaz-
daság mesterséges tönkretéte-
le, egyes politikai vezetők fél-
retétele, miután már nincs 
szükség rá, vagy nem kívána-
tos, láthattuk például Med-
gyessy Péter esetét - sajnos 
mindez a Rákosi-korszakra 
emlékeztet. És ebben a könyv-
ben minderre rádöbben az em-
ber. 

A tisztánlátás miatt ajánlom 
mindenkinek e könyv elolva-
sását." 

Projektasszisztens-
képzések indulnak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Projektasszisztens-képzések indulnak januárban Szegeden Bács-Kis-
kun, Békés és Csongrád megyei civil szervezetek tagjainak, munka-
társainak, önkénteseinek. Elsősorban azokat a civil szervezeteket kí-
vánják segíteni, akiknél a fluktuáció vagy a növekedés következtében 
új, tapasztalatlanabb önkéntesek és alkalmazottak kaptak projektfe-
lelősi feladatokat. Azokat is várják, akik professzionálisabb munká-
val szeretnék tevékenységüket eredményesebbé tenni. A három kur-
zus kezdési időpontja 2006. január 21., február 18. és március 18., 
képzési díj fejenként 3 ezer forint. Jelentkezni december 16-áig lehet 
a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesületnél (Szeged 
6720, Arany János u. 1., Tel: 62/424-392, fax: 62/424-392). A képzé-
seket a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért szervezet végzi a Cse-
mete Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel. A programot a 
Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. 

Nyílt nap 
Nyílt napot tart az SZTE Ter-
mészettudományi Kara decem-
ber 16-án, pénteken 11 órától a 
TIK-ben (Ady tér). A középisko-
lások tájékoztatást kapnak a to-
vábbtanulási lehetőségekről, az 
új, többciklusú képzésről, a 
2006-os felvételi eljárásról és a 
karon folyó oktatásról. 

A Somogyiban még egy hétig, lapunkban év végéig tart a Nagy Könyv-sorozat 

Megajándékoztuk a játékosokat 
Lezárult a Somogyi-könyvtár já-
téka, amely lapunknak Az én 
Nagy Könyvem című sorozatára 
épült. Akik Szeged legkedvel-
tebb könyveire szavaztak, teg-
nap ajándékcsomagokat nyer-
tek. 

Az ország Nagy Könyv-játékával 
párhuzamosan lapunkban soro-
zatot indítottunk, amelynek 
alapján a Somogyi-könyvtár 
most megszavaztatta az olvasó-
kat: melyik a szegediek legked-
veltebb könyve? A voksolás lezá-
rult, mint már megírtuk, a leg-
kedveltebb könyv Antoine de 
Saint-Exupéry örökbecsűje lett, 
A kis herceg. 

A szavazók közül tegnap hatan 
a Somogyi-könyvtár ajándékcso-
magját, valamint a Délmagyar-
ország 95. születésnapjára ké-
szült CD-ROM-ot kapták aján-
dékba. A szerencsések: Darvas 
Anna, Szabó Mónika, Illés józsef, 
Holló Csaba, Kecskeméti Ger-

gely és Szekeres Róbert. Közülük 
sorsolták ki azt az olvasót, aki a 
Délmagyarország ajándékcso-
magját vihette haza: Darvas An-
nának lapunk főszerkesztő-he-
lyettese, Őrfi Ferenc adta á t az 
ajándékot. A rendezvény vendé-
ge Lévai Balázs, az m l szerkesz-
tő-műsorvezetője volt. 

A Somogyi-könyvtár Nagy 
Könyv-programjában ma dél-
után a Kedvenc olvasmányom 
gyermekrajzpályázat győztesét 
hirdetik ki. Kedden a gyermek-
könyvtár látja vendégül Nógrádi 
Gábor írót, a PetePite és a Gyer-
mekrablás a Palánk utcában cí-
mű ifjúsági könyvek szerzőjét. A 
rendezvénysorozat jövő pénte-
ken zárul, amikor a könyvtár es-
te 8 óráig fogad olvasókat, és szá-
mos meglepetést tartogat. A Dél-
magyarországban és a Délvilág-
ban az esztendő végéig folytató-
dik a Az én Nagy Könyvem-soro-
zat. 

D.T. 
Darvas Anna Órfi Ferenctől veszi át a díjat, középen Fejérné Pin-
tér Veronika Fotó: Gyenes Kálmán 

HÍREK 
KEVESEBB A BŰNESET 
A RÉGIÓBAN 
Lamperth Mónika jónak ítélte 
a dél-alföldi régió három 
megyéjében, Bács-Kiskunban, 
Békésben, valamint 
Csongrádban a megyei 
rendőr-főkapitányságok által 
elvégzett munká t , miu tán 
meghallgatta a főkapitányokat. 
A belügyminiszter kiemelt 
feladatként határozta meg a 
teljes jogú Schengen-tagságra 
való felkészülésben a határ 
ment i megyék rendészeti 
szerveinek együttműködését. 
Lukács János Csongrád megyei 
rendőrfőkapitány arról 
számolt be, hogy a megyében 
az ismert té vált 
bűncselekmények száma - az 
előző év azonos időszakához 
képest - 3,5 százalékkal 
csökkent, továbbra is a 
vagyon elleni bűnözés 
dominál. 

CSONGRÁD MEGYE 
NOVEMBERI VÉRADÓI 
A Vöröskereszt és a véradó 
állomás által szervezett 
Csongrád megyei véradási 
helyeken novemberben összesen 
1538-an több mint 680 liter vért 
adtak. A legtöbben, 134-en 
Sándorfalván segítettek. A 
Szegedi Városőrség dolgozói 12 
alkalommal járultak hozzá, hogy 
a véradó állomás cl tudja 
szállítani a levett vért. A 
véradóknak is köszönhető, hogy 
az elmúlt hónapban 26 
érműtétet, 79 szívműtétet és 4 
vese transzplantációt tudtak 
elvégezni. 
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