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KORKÉP 

ALGYÓ. A képviselő-testület ma 
9 órától ülésezik. Módosítják az 
önkormányzat idei költségvetési 
rendeletét és ügyrendjét. 
Elfogadják az önkormányzat 
átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletet. Felülvizsgálják a helyi 
köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendeletet. 
Elfogadják a közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények 
összevonása kapesán kialakuló 
gazdasági társaság alapító okiratát 
és a tömegközlekedésre vonatkozó 
2006. évi megállapodásokat. 
Meghatározzák a jövő évi 
közszolgáltatási díjakat. 
Tájékoztatót hallgatnak meg a 
bölcsőde létrehozásának 
feltételeiről. Napirenden szerepel 
még egyebek mellett az Algyői 
Nőegylet gondozói hálózatának 
2004-2005. évi munkájáról szóló 
beszámoló. 

DESZK. Falukarácsonyt szervez 
ma a faluházban 17 órától a 
Zoltánfy István Altalános Iskola 
és a faluház. Fellépnek az 
óvodások, iskolások, a művészeti 
iskolások és a néptáncosok. 
- Az óvodások karácsonyán ma a 
nagycsoportosok betlehemes 
játékokat adnak elő, majd a 
gyerekek megkapják 
ajándékaikat. A vendég Stadlcr 
Éva zongorázik és karácsonyi 
énekeket ad elő. 

DOMASZÉK. Háromnapos 
karácsonyváró ünnepség kezdődik 
ma a településen: a volt 
Sárkányhegy vendéglőben 18 
órától karácsonyi ajándék- és 
díszkészítés lesz, szombat délután 
nagycsaládosok találkozója, 
vasárnap 16 órától 
falukarácsonyra várnak 
mindenkit. Hangversenyt 
rendeznek a Szent 
Kereszt-templomban, majd 
betlehemes játékot a Köztársaság 
téren és szeretetvendégséget a 
polgármesteri hivatalban. 

KISTELEK. 17 órától rendezik 
meg a sportegyesületek évadzáró 
vacsoráját a sportcsarnokban. 

MÓRAHALOM. A 
képviselő-testület ma Mórától 
ülésezik. 
- A rendezvény ház karácsonyi 
mesejátékkal, 
kézműves-foglalkozással készül az 
ünnepekre - a legkisebbek 
részvételével. Ma délelőtt 10 órától 
a Grimbusz színház előadásában 
az Okos nyuszi karácsonya című 
mesejátékot nézhetik meg a 
színházteremben, holnap 10 
órától karácsonyi díszeket 
készíthetnek a gyerekek. 

ÓPUSZTASZER. A község 
önkormányzata félmillió forintot 
fordított a faluházban található 
könyvtár fejlesztésére: 
átalakították a polcrendszert. A 
fejlesztést 50 százalékban a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram 
támogatta. 

SÁNDORFALVA. A Pipacs 
Óvodában ma 8 és 14 óra között 
70 darab élelmiszercsomagot 
adnak át rászoruló családoknak. 
A csomagokat az intézmény a 
Gyermekétkeztetési Alapítvány 
pályázatán nyerte. 

SZEGED. A Belvárosi temetőben 
ma 14 órától megemlékeznek 
Lóczi Pálnéra halálának egyéves 
évfordulóján, amelyre várják az 
óvodapedagógusokat. Információ 
Makra Lajosnétól kérhető a 
röszkei Százholdas Pagony 
óvodában, az 573-791 -es számon. 

ZSOMBÓ. Karácsonyi ragyogás 
címmel nyílik kiállítás a József 
Attila Művelődési Házban ma 
este 6 órakor Baczkó Andrea 
keramikus, Gémesné Tóth Anna 
fémvarázsló, Miksiné Dudás Edit 
népi szőnyeg- és kerámiakészítö, 
Waldnrann Zsuzsanna lulianna 
dísziivegtervező és- kivitelező, és 
W. Tóth Zsuzsanna festőművész 
munkáiból. A kiállítás december 
22-éig tekinthető meg. A 
kiállított tárgyak 
megvásárolhatók, 
megrendelhetők. 

Olcsó piacért tüntettek a Mars téri kereskedők 

Nem plázát akarnak 

Megfizethető helyárakat kérnek Fotó: Schmidt Andrea 

Nehézkes szervezés után tegnap demonstrációt 
tartott a szegedi Széchenyi téren a Mars téri 
Kereskedők Egyesülete. Egyeztetést sürgettek a 
városvezetéssel, mert nem plázát, hanem olcsó 
piacot és megfizethető helyárakat akarnak. 

Sokan nem tudták, hogy hivatalos-e ez a demonst-
ráció, ezért nem mertek eljönni - szólította meg a 
Mars Téri Kereskedők Egyesületének szóvivője a 
megjelent, mintegy félszáz tüntetőt. Németh János 
lejátszotta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgár-
mester rádiónyilatkozatának részletét, amelyben a 
kérdésre, hogy senki nem törődik azzal, hogy em-
berek maradnak munka nélkül a Mars tér átépítése 
után, úgy reagált: a város megterveztette a piacot, 
mindenkinek lenne helye, de az ingyenleves nem 
közgazdasági kategória. 

- Ez a nyilatkozat hűen tükrözi a városvezetés 
hozzáállását a Mars tér ügyéhez, az ottani kereske-

RESZLETEK 

^ H Tegnapi s z á m u n k b a n megír tuk, hogy a rendőrségi szóvi-
vő szer int szerda est ig nem egyeztettek a demonstrác ió 
részlete i rő l a szervezők a rendőrséggel. A Csongrád M e -
gyei Rendőr - főkapi tányság saj tóreferensétől szerkesztő-
ségünk tegnap is kapott közleményt , melyben a z ál l , 
hogy a z egyeztetés tegnap, a demonstrác ió nap ján meg-
történt . 

dók eddig sem ingyen kanalazták a levest - emelte 
ki a szóvivő. Hangsúlyozta, nem ajándékot, hanem 
méltányos eljárást kérnek. Nem plázát, hanem ol-
csó, a kereskedők és a vásárlók számára is megfi-
zethető piacteret akarnak. Felszólította az SZDSZ 
vezetését, határolja el magát Nagy Sándor nyilat-
kozatától, és szólítsa fel, kérjen bocsánatot a szege-
diektől. Ezután felolvasta tizenkét pontos, „Bizton-
ságot! Igazságot! Törvényességet!" című petícióju-
kat, amelyben egyebek mellett az áll, hogy a polgár-
mester „ne tévessze meg Szeged választópolgárait", 
érdemben válaszolja meg a neki írt leveleket, „ne a 
politika irányítsa a közigazgatás szervezetét". 

Közölte: nem párt szervezte a demonstrációt, Né-
meth Jánost személyes barátság fűzi a szervezés-
ben segítő képviselőhöz. Ezután Kohári Nándor fi-
deszes önkormányzati képviselő cáfolta a rendőr-
ség szóvivőjének tegnapi lapunkban megjelent állí-
tását, hogy nem jelent volna meg a demonstráció-
val kapcsolatos rendőrségi egyeztetésen. Elmondta 
azt is, a Mars tér rekonstrukciójára szükség van, 
ugyanakkor az új épületekkel a kiskereskedői jelle-
ge elvész. A képviselő a hatmillió forintos beugrót 
és a 105 ezer forintos havi bérleti díjat elviselhetet-
lennek tartja. 

A petíciót ezután az ötvenkét éve a Mars téren 
áruló Ferenczi Ottóné vitte be a városházára, és át-
nyújtotta a polgármester - titkárnőjének. 

D.T. 

Jó tanulók, jó sportolók 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Csongrád megyéből idén öt álta-
lános iskolás diák kapta meg a 
Magyar Köztársaság jó tanulója, 
jó Sportolója kitüntető címet. Az 
Oktatási Minisztérium és több 
sportszervezet által meghirdetett 
pályázatra azok nevezhettek, 
akik az előző tanévben legkeve-

sebb 4,8-as tanulmányi átlagot 
értek el, és eredményesen szere-
peltek hazai és nemzetközi ver-
senyen. Az öt, színjeles diákból 
négy szegedi, egy pedig hódme-
zővásárhelyi. Jó tanuló, jó spor-
toló lett a hódmezővásárhelyi 
Tarjáni Általános Iskolában ta-
nuló, tékvandózó Szálkái Klau-
dia, a szegedi Rókusi iskolába já-

ró Fehér Gergő, aki triatlonozik 
és atletizál, valamint az úszó Lá-
body Alexandra, a Madách-isko-
lában tanuló, tékvandóban jeles-
kedő Major Attila, és a Fő fasori 
iskola diákja, Táborosi Ajnácska 
Réka, aki sportmászásban ért el 
szép eredményeket. A kitüntető 
címmel emlékplakett és oklevél 
járt együtt. 

Dombi József: Az én Nagy Könyvem 

Elviselhetetlen 
teher nem létezik 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár se-
gítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az iz-
galmasnak ígérkező szellemi kalandtúrában 
ismert Csongrád megyei közéleti személyisé-
gek, tudósok, művészek, üzletemberek, spor-
tolók és újságírók vallanak legkedvesebb köny-
vükről. Dombi József, az SZTE TTK informa-
tikai tanszékcsoport docense Dragomán 
GyörgyAfehér király című regényéről beszél. 

„A saját Nagy Könyv kiválasztása nagyon nehéz. Lehetne ma-
gyar klasszikus, mint Márai Sándor remeklése, a Vendégjáték 
Bolzanóban a csábításról vagy Hermann Hesse Sziddharta köte-
te, ami felülmúlja Paulo Coelho prófétaságát. Vagy első nagy él-
ményeimhez - Thomas Mannhoz és Szerb Antalhoz - is vissza-% 
térhetnék. Számos jelentésréteget lehetne lehántani Tatjana 
Tblsztaja Kssz című remek regényéről, és a dél-amerikai szer-
zőkről még nem beszéltem. 

Mégis inkább egy fiatal magyar írót említek, mert jó valakit 
akkor észrevetetni, amikor elindul. Aki olvasta, már figyel rá és 
keresi, ha megjelenik a következő kötete. Nemcsak nekem tűnt 
fel, a szakma is látja a tehetségét, hiszen Bródy- és Déry-díjjal 
méltatta. A fehér királyban egy kamasz szemszögéből írja le a vi-
lágot, benne pedig a felnőtté válást. Lehetőséget ad, hogy min-
dent megkérdőjelezzünk, és mint kiszolgáltatott gyerekek elfo-
gadjuk, amin úgysem változtathatunk. 

Könnyű olvasmány, mert történetek laza láncolata fogja össze a 
regény egészét, mégis remek-
mű. Minden mondatának sú-
lya van, minden rész megren-
dít és azzal szembesít: mit ten-
nék én ilyen helyzetben? Olva-
sás közben előfordul, hogy em-
lékeim között keresgélek: hol is 
éltem át valami hasonlót? Sok 
regényben szerepel kamasz hős 
- Kertész Imrénél Köves Gyuri, 
Molnár Ferencnél Nemecsek 
Ernő, Ottlik Gézánál Medve 
Gábor. Dragomán Dzsátával 
megteremtette a 20. századi 
kamaszt, aki elmondja ne-
künk, nincs olyan teher, amit 
ne bírnánk el. A fehér királyt 
pedig elő kell venni, hogy min-
dig legyen hozzá segítőnk." 

Régióra 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Stúdió körzeti maga-
zinjában ma délután 13 órakor 
az Ml-en az ötödik Megyekará-
csony legszebb pillanait mutat-
ják be. Kiderül, hogyan ülték 
meg a Luca-napot Jánoshalmán, 
és miért hungaricum a szaloncu-
kor. A Szent Demeter Kórus bi-
zánci egyházi éneket ad elő, szó 
esik a rászorulók segítéséről, va-
lamint az időskori memóriaza-
var kezeléséről is. Telefonos játék 
és kívánságműsor is lesz a Regió-
rában. 

Gazdasági 
kapcsolatok 
A magyar és a szerb parlament 
gazdasági bizottsága együttes 
ülést tartott tegnap Szegeden. - Ez 
a város jó helyszín a találkozó szá-
mára - mondta Szentgyörgyi Pál. 
A gazdasági alpolgármester sze-
rint a létrejövő gazdasági kapcso-
latokon keresztül biztosítani lehet 
a jó politikai kapcsolatokat. Puch 
László, az Országgyűlés Gazdasá-
gi Bizottságának elnöke úgy véli, a 
jogharmonizációban kell előrelép-
ni a magyar-szerb kétoldalú gaz-
dasági kapcsolatok erősödéséhez. 

A szoborbotrány miatt beperelték Kotormánt és Prokait 

Kártérítést is kérnek 
Kártérítést és bocsánatkérést vár a vásárhelyi önkormányzat Ko-
tormán Norbert szobrászművésztől, valamint Prokai Gábortól, a 
Képző- és Iparművészeti Lektorátus osztályvezetőjétől, mert azt 
állították: viaszból készült az először felavatott József Attila-szo-
bor. Emiatt polgári per indult ellenük. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Polgári pert indított a vásárhelyi önkormányzat Kotormán Norbert 
szobrászművész és Prokai Gábor, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
osztályvezetője ellen a József Attila-szobor körül kialakult botránnyal 
kapcsolatban. Khgl Sándor alkotását még október elején avatták fel a 
Hősök terén, majd másnap eltávolították, mondván: talajmechanikai 
okok miatt megsüllyedt a talapzat. Időközben olyan híresztelések láttak 
napvilágot, amelyek szerint valószínűleg nem bronzból, hanem viaszból 
készült József Attila, valamint a mama és a két gyermek alakja. 

Ezen véleményének adott hangot Kotormán Norbert és Prokai Gá-
bor is. Lázár lános polgármester viszont azt hangsúlyozta: az alkotás 
bronzból van. Ennek bizonyítására még egy nap elteltével a városve-
zetők meg is kopogtatták József Attilát. Kotormánt és Prokait pedig 
végül beperelték. 

A közgyűlés felhatalmazásával kezdeményezte az eljárást, mondta 
el lapunknak Lázár )ános. Hozzátette: Kotormán Norbert és Prokai 
Gábor is valótlant állított azzal, hogy viaszból készült a szobor. Bo-
csánatkérést és kártérítést követelnek, hiszen Vásárhely becsületét 
csorbították e kijelentéssel, tette hozzá a polgármester. 

Már megkapta az értesítést a perről Prokai Gábor. Még sohasem perel-
ték be, ezért nem is tudja, hogy ilyenkor mit illik mondani, állapította 
meg. Úgy fogalmazott: sem a várost, sem pedig a polgármestert nem 
sértette meg, csak a véleményét, a tapasztalatát mondta el a szoborról. 
Áll a per elé, hangsúlyozta, mert tudja: igaza van. Bízik benne, ezt bizo-
nyítani is tudja, s a bíróság nem kötelezi kártérítésre, bocsánatkérésre. 

Szerettük volna megkérdezni Kotormán Norbert véleményét is az 
ügyről, őt azonban nem sikerült elérnünk. 

Ma nem várnak havazást 
Ma nem várható jelentősebb csapadék a me-
gyében a meteorológiai szolgálat szerint, leg-
följebb némi eső, vagy havas eső: a hőmérséklet 
három-öt fokig emelkedik. A tegnap reggelre 
lehullott tizennégy centiméteres hó nap közben 
olvadt, az utak sónedvesek. 

Átlagosan tíz centiméternyi hó hullott az ország déli, 
délkeleti részén tegnap reggelig. A havazás szerda es-
te kezdődött, és a Nagykanizsa-Debrecen vonaltól 
délre eső területeket érintette. Az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat szegedi munkatársa, Pernyész László 
tizennégy centiméteres havat mért reggel, ez azon-
ban nap közben olvadni kezdett. Tegnap délután fél 
ötkor a szolgálat bajai úti állomásán már nulla fokot 
mértek, a városban még enyhébb volt az idő. A mai 
napra nem várható jelentősebb csapadék, ha lesz, az 
havas eső, eső formájában hullik, mivel nap közben 
három-öt fok körül alakul a hőmérséklet. 

Ezzel a hóval megbirkózott a Csongrád Megyei 
Állami Közútkezelő Kht., a főutak tisztántartásával 
foglalkozó cég hisz a meteorológiai előrejelzésnek, 
mégis úgy készül, ha jelentősebb csapadék hullik, 
azonnal el tudja kezdeni az utak tisztítását. 

Két nap is eltelt úgy, hogy az országban nem történt 
halálos baleset, és ez így, télen nagy dolog - felelte 
kérdésünkre Vad Róbert, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense. A szegedi mentők-
nek viszont tegnap a szokásosnál jóval több boka- és 
lábszársérülés, törés miatt kellett kivonulniuk. 

Egy döbbenetes jelenemek a Csongrád megyei köz-
gyűlés két képviselője is a szemtanúja volt. A csongrá-
di Molnár József és Murányi László abban a kocsisor-
ban haladt reggel, amely egy megrakott pótkocsis Ifát 
követett. Dócnál jártak, Csongrád és Szeged között. 

Hó és latyak a rakparton Fotó: Gyenes Kálmán 

- Egyszerre azt láttam, hogy a pótkocsi leszakad 
az autóról, és megindul egyedül - mesélte Murányi 
László. - Nyolcvan méter után levágódott az útról, 
és a fáknak ütközve összegyűrődött: vagy százötven 
mázsányi táp volt rajta. Ha elfogyott volna a türel-
mem, és épp akkor előzöm, amikor leszakad, most 
nem lennék itt - mondta a képviselő. 

B.A. 


