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KORKÉP 

ALGYŐ. A képviselő-testület ma 
délelőtt 9 órától ülésezik. 
Elfogadják az önkormányzat idei 
költségvetését. Beszámolót hallgat 
meg a testület a társadalmi 
szervezetek 2005. évi 
tevékenységéről, s dönt a 2006-os 
támogatási igényeikről. Döntenek 
továbbá az egészségügyi alap 
felhasználásáról. Módosítja a 
testület a szennyvízcsatorna 
bekötéséhez való hozzájárulásról 
valamint a helyi köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 
rendeletet. Napirenden szerepel 
még a 2006. évi vízterhelési díj 
alkalmazása, a Családsegítő 
Központot Fenntartó Társuláshoz 
való csatlakozás és a 
köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények 
meghatározását szolgáló kiemelt 
célok megvitatása. Megválasztja a 
testület a 2006. évi országgyűlési 
választásokon működő 
szavazatszámláló bizottságok 
tagjait, és elfogadja a kulturális 
szakemberek továbbképzési tervét. 

DESZK. Ma délután 5 órakor 
kezdődik a faluházban az Ezt 
tanultuk című műsor, amelyen a 
helyi művészeti csoportok 
mutatják be új produkcióikat. 
Fellépnek diszkótánc^társastánc 
és színjátszó csoportok, a Deszki 
Dukátok, a Deszki Népdalkör, a 
Csicseri Néptánccsoport, a 
Lctye-Petye néptánccsoport, a 
Bánát Táncegyüttes, a Bánát 
fiatal zenekar, a gumimacik, Sós 
Kinga és Tari Dorottya 
népdalénekesek, valamint a 
Deszki Nagycsaládos Egyesület 
énekesei. A műsorra minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 

MÓRAHALOM. Móricz 
Zsigmond Nem élhetek 
muzsikasző nélkül című zenés 
darabját holnap délután 5 órától 
tekinthetik meg az érdeklődők 
az Aranyszöm 
Rendezvényházban. 

SZEGED. Somogyi-könyvtár 
gyermekkönyvtárában ma délután 
fél 2-kor kezdődik a Segítő alkotás 
foglalkozás. Az általános Iskolás 
korú gyerekek csuhébábot 
készíthetnek a Napsugaras 
Egyesület alkotóival. Kérik: a 
megkülönböztetett figyelmet 
igénylő gyerekek kísérővel 
érkezzenek. A program célja, hogy 
a gyermekek megtanulják 
elfogadni a másságot. 
- Ma este rendezi meg 
jótékonysági jelmezes 
karneválját a Rotaract Club 
Szeged a Sárkány pubban. A 
belépőkből befolyt összeget a 
Zentai utcai gyermekotthon 
támogatására fordítják. 

ZÁKÁNYSZÉK. A Tari-erdőben 
nyolcadik alkalommal rendezik 
meg az Együtt mozog a család 
programot holnap délelőtt. Indulás 
az erdőbe 9 órakor az óvoda elől. A 
kirándulók madárbállal, tánccal, 
szalonnasütéssel búcsúztatják el a 
telet az erdőben. A túrát vezeti 
Liebhaber Gáborné és Petákné 
Fazekas Aranka. Szeretettel várnak 
minden családot, akik szívesen 
töltik együtt szabadidejüket a 
természetben. A programot a 
zákányszéki Egészségterv csoport 
szervezi az Egészséges 
Településekért Alapítvány 
támogatásával. 

ZSOMBÓ. Ma délután 2 órától 
tartja ülését a község 
képviselő-testülete a művelődési 
házban. Megvitatják az 
önkormányzat és intézményei idei 
költségvetését. Felülvizsgálják az 
önkormányzat szociális 
ellátásokról szóló rendeletét. 
Megtárgyalják a Zsombó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
2006. évi gazdasági tervét. 
Beszámolót hallgaüiak meg a 
József Attila Művelődési Ház 
2005. évi tevékenységéről. 
Megválasztják a helyi választási 
bizottság tagjait. Tájékoztatót 
hallgatnak meg az önkormányzat 
tevékenységét érintő kérdésekről. 
Az ülésre szeretettel várják a 
közügyek iránt érdeklődő 
lakosokat. 

A fideszes jelölt szerint: leragasztották-Az SZDSZ-esek szerint a fideszesek voltak 

Plakátháború a megyeszélen 

Balogh és egy helyi lakos Pusztamérgesen Fotó: Schmidt Andrea 

Titokzatos plakátragasztási, átragasztást, lesze-
dési ügynek eredtünk nyomába Pusztamérgesen 
és Öttömösön. A Fidesz az SZDSZ-es aktivistákat 
hibáztatja és filmfelvétellel bizonyít, az SZDSZ 
tanúkkal megerősített ellentámadásba megy át. 
Balogh a pusztamérgesi ügy miatt a választási 
bizottsághoz fordul. 

Plakátháború bontakozott ki tegnap Csongrád me-
gye nyugati peremén. Először Pusztamérgesen mér-
gesedett el a kampány: valakik leragasztották Ba-
logh László Fidesz-KDNP-s jelölt arcképét, aki ezért 
a helyi választási bizottsághoz fordul. Ezt telefonon 
közölte szerkesztőségünkkel. Elmondta: a helyi ak-
tivisták jelezték, Sándor Klára MSZP-SZDSZ-es je-
lölt arca látható a „Munka, Otthon, Család" jelsza-
vak alatt. Erről bizonyítéka is van. 

Pusztamérgesen egy villanykarón tegnap délután 
is ott találtuk Balogh László plakátját, amely körbe 
volt ragasztva Sándor Klára reklámanyagaival. 

A szemközti házban lakók - a nevüket nem árul-
ták el - azt mesélték: szerdán tették ki a fideszes je-
lölt plakátját, tegnap pedig az SZDSZ-esek jöttek, 
és arra ráragasztották a sajátjukat. 

De nincs ide ragasztva Sándor arcképe - vetettük 
föl. - Sokan járnak erre, biztos letépte valaki - vála-
szolta sejtelmes mosollyal az utcában lakó hölgy. 

A közelben, a Szent István és a Petőfi utca sarkán 
van egy "másik oszlop, amely a Fidesz bizonyítéka-
ként szerepel. A tövében, a földön, megtaláltuk 
Sándor Klára arcképét. Apró nyomokban megma-
radt az oszlopon a fideszes plakát is. 

Telefonáltunk Sándor Klárának, aki elismerte: 
aktivistái valóban leragasztottak félig leszakadt Ba-
logh László-plakátokat - az ő határozott kérése el-
lenére. Amikor ezt megtudta, azonnal intézkedett, 
hogy a plakátokat szedjék le. Az SZDSZ plakátolói 

tehát kicsivel később el is távolították ezeket - állít-
ja a liberális jelölt. 

Ezután fordulat következett. Sándor Klára ugyan-
is bejelentette: Öttömösön furcsa esetnek akadt 
két szemtanúja. Két helybeli férfi látta, hogy a mó-
rahalmi önkormányzat mikrobusza megállt a falu 
közepén. Abból kiszálltak, fölragasztották Balogh 
László reklámanyagára a Sándor Kláráét, lefényké-
pezték, aztán leszedték és a kukába dobták. 

Irány Öttömös. A kocsmában találkozunk a Sán-
dor Klára által megadott szemtanúval, aki névte-
lenséget kérve beszél, aztán elvisz minket „a Jani-
hoz", aki szintén látta az esetet. - Na Jani, meséld 
az igazat, csak az igazat! - szólítja fel, és Jani meséli 
is, hogy megállt egy kisbusz, ami... Kié is volt? Mó-
rahalmi polgármesteri hivatal? - tétovázik. Azután 
megmutatják a helyszínt. A tanú háza előtt való-
ban ott áll egy villanykaró, azon pedig Baloghot hir-
dető sárga szalagok. Állítólag erre ragasztották a 
Sándor Klára arcképet, amelyet lefotóztak a móra-
halmi önkormányzat emberei. A végén az SZDSZ 
plakátokat leszedték, kidobták - meséli az öttömö-
si férfi. A tanú ki is szedi a kedvünkért a kidobott 
plakátokat a szemetesből. 

A szegedi jegyző arról tájékoztatta lapunkat: teg-
nap délutánig semmilyen beadvány nem érkezett a 
választási irodához a plakátügyben. 

MOLNÁR B. IMRE 

MORAHALMI KISBUSZ . 

Duka F é l i x , a Móranet Kht. vezetője elismeri: járt a kis-

buszuk Pusztamérgesen, Öttömösön is, de itt nem állt 

meg Duka a mórahalmi televízióval készített felvételeket 

Pusztamérgesen, dokumentálták, hogy leragasztották a 

plakátokat. Találkoztak is út közben az SZDSZ-es kam-

pánycsapattal. Öttömösön viszont meg sem álltak. 

Az ellenzék aggódik az eladósodás miatt 

Hitelt vesz föl, de fejleszt is a megye 
Több mint egymilliárdos hiányát hitelből 
kompenzálja a megyei önkormányzat. A teg-
napi ülésen az elnök kiemelte, az állami tá-
mogatás tényleg apadt, felújítani, építeni 
azonban így is kell. Az ellenzékiek az egészre 
nemmel szavaztak: szerintük ez az eladóso-
dás és a munkanélküliség költségvetése lesz. 

Arra kérte tegnap Baláspiri Csaba, a konzerva-
tív frakció vezetője a képviselőtársait, hogy ez 
az ülés most ne a választási kampányról szól-
jon. Olyan éles vita nem is volt a szegedi me-
gyeházán, mint amilyen hasonló alkalmakkor 
lenni szokott. A közgyűlés meghallgatta a me-
gye közbiztonságáról, a polgárőrök, a határ-
őr-igazgatóságok működéséről szóló tájékoz-
tatókat, a fő napirendi pont mégis az idei évi 
költségvetés volt. Az elnök, Frank József el-
mondta, idén 17 milliárd 59 millió 515 ezer 
forintos bevételt, 18 milliárd 169 millió 629 
ezer forintos kiadást terveznek. A hiány 1 mil-
liárd 110 millió 114 ezer forint, amelyet mű-
ködési és fejlesztési célú hitelek fölvételével 
kompenzálnak. Az elnök azt is hozzátette: 
azért az önkormányzat vagyona az elmúlt 
években csak nőtt. A konzervatív frakció köz-
gazdásza, Ádók fános úgy vélte, óriási terhet 
jelent ez az adósság, és ha már fölveszi a me-

gye a hitelt, több banktól is kérjen ajánlatot. 
Mivel ötvenkét álláshely megszűnését tartal-
mazza, nem támogatta a költségvetés egészét 
Ádók mellett Vincze László sem. Baláspiri 
Csaba szerint nem normális az, hogy a kötele-
ző béremelésekre 0 forintot adott a kormány, 
Martonosi György az eladósodás és a munka-
nélküliség költségvetésének nevezte a mosta-
nit, és számon kérte a „dübörgő" ígéreteket a 
kormányon. Simicz József ezután megjegyez-
te: egy olyan javaslatot sem hallott az ellen-
zéktől, amely segítené a helyzet megoldását 
ebben a helyzetben. Bodó Imre erre azt mond-
ta, egy politikus nem fogadhatja el a kész hely-

zetet, főleg, ha az ilyen rossz. A vitához nem 
szólt hozzá a legilletékesebb, a pénzügyi bi-
zottság elnöke, Gazdag fános. Kérdésünkre 
azt mondta: azért hallgatott, mert komolyan 
vette Baláspiri fölhívását, így inkább nem rea-
gált az ellenzék kampányízű hozzászólásaira. 
A többivel meg egyetértett. A módosító javas-
latokat - közöttük Molnár fózsefét, amely ar-
ról szól, nehogy csökkentsék a középiskolák-
ban a technikai dolgozók számát - zömmel 
megszavazta az ellenzék is. A közgyűlés végül 
23 igen, 9 nem és 2 tartózkodó szavazattal al-
kotta meg a költségvetési rendeletet. 

BAKOS ANDRÁS 

BALOGHNE KÖZELEBB ULT A TERSEGIEKHEZ 
Amikor elkezdődött az ülés, mindenkinek föltűnt, hogy a mártélyl polgármester, Balogh Jánosné 

már nem a megszokott helyén ül, hanem az asztalsor végén, a kistérségi képviselők mellett. 

Mint ismert, Balogh Jánosnét kizárta soraiból a Fidesz, miután kiderült, hogy az országgyűlési 

választásokon Lázár Jánossal szemben Indul a 6. kerületben. Az ülésen azonban nem jelentette 

be senki, hogy Baloghnét a frakcióból is kizárták volna. Lapunk kérdésére Baláspiri Csaba frak-

cióvezető azt mondta: nem kellett dönteniük, az ügy „a párt alapszabályának megfelelő úton ha-

lad". Megkérdeztük Baloghnét is, aki azt mondta: Baláspiri annyit kérte tőle, cseréljen helyet 

Vincze Lászlóval. Ezt megtette. Bár korábban Vincze ellen sem volt kifogásuk, a közelben ülő 

képviselő urak szemlátomást örültek az új szomszédnak. 

Fotótechnikai kuriózumok a megújult Fekete Ház első kiállításán 

Milliókat ér az álcázott orosz gép 
Híres emberek fényképezőgépeivel, ritka magyar gyártmányokkal és 
egy rendkívül értékes hamisítvánnyal megfűszerezett fotózástörté-
neti kiállítás nyílik ma a megújult szegedi Fekete Házban. 

Több mint kétszáz régi fényképezőgépből nyílik meg ma délután fél 
3-kor a felújított Fekete Ház első kiállítása. A lyukkamerától a Duflexig 
c í m ű fotótecl in ika- tör ténet i összeáll í tás az Országos M ű s z a k i M ú z e u m 
anyagából vendégeskedik Szegeden. A tárlaton Kócziánné Szentpéteri 
Erzsébet, a budapesti közgyűjtemény főigazgatója mond köszöntőt. 

A fotózástörténeti séta százötven esztendővel ezelőttre, a képrögzí-
tés hőskorába vezet vissza. Olyan ritkaságok láthatók, mint a világhí-
rű magyar fizikus és feltaláló, Jedlik Ányos vagy Konkoly-Thege Mik-
lós csillagász fényképezőgépe. A múlt század elejéről amatőrkame-
rák, fa- és fémvázas felvevők mutatkoznak be, mellettük megjelen-
nek az objektívek generációi. A rendezők egy századfordulós műte-
rembe is elkalauzolják az érdeklődőket. 

A technikatörténeti kalandozás a hatvanas években ér véget, amikor-
ra a fényképezés megfizethető hétköznapi hobbivá vált. Abban az idő-
szakban Magyarországon is gyártottak fotóapparátokat. A váci Forte 
gyár termékei közül igazi kuriózumot állítottak ki: a magyar fotózás 
„Kék Mauritiusának" számító Duflexet. Eredetileg ugyanis csak néhány 
száz darab készült belőle, fennmaradt példányaiért gyűjtők versenge-
nek. A szocializmus évtizedeiből bemutatott legértékesebb gép mégis 
egy hamisítvány. Mivel a német gyártmányú Leica beszerezhetetlen 
volt, leleményes hazai fényképészek egy orosz gépet alakítottak át úgy, 
hogy megtévesztésig hasonh'tson az eredeti németre. 

A kiállítás május 14-éig tekinthető meg. 
D.T. 

Érdekesek és értékesek. Konkoly-Thege Miklós fényképezőgépe 
(jobbra fent) még 1897-ben, Bécsben készült Fotó: DM/DV 

HÍREK 
AZ ERDEKVEDELMI 
MEGBÍZOTT BESZÁMOLT 
Tavaly 135 ügyet vizsgált a 
szegedi lakossági érdekvédelmi 
megbízott, Csapó Balázs, aki az 
önkormányzat hivatala, 
intézményei és cégei ellen 
benyújtott panaszok ügyében 
járhat el. Csapó tegnap 
elmondta: a legtöbb panasz a 
polgármesteri hivatalban az 
általános igazgatási valamint a 
városüzemeltetési irodával 
kapcsolatban érkezett, az 
önkormányzati cégek közül az 
IKV Rt.-vei kapcsolatban 
emeltek a legtöbben kifogást. A 
megbízott tanácskozási joggal 
vehet részt a képviselő-testületi 
valamint a bizottsági üléseken, 
a vizsgált ügyekkel 
kapcsolatban betekinthet az 
iratokba, és saját oldalt 
működtet a város hivatalos 
honlapján belül. 

ROTARACT MASZKABÁL 
Jótékonysági maszkabált rendez 
ma este 9 órától a Rotaract Club 
Szeged a Sárkány pubban. A 
belépőkből befolyt összeget a 
szegedi, Zenta utcai 
gyermekotthon támogatására 
fordítja a karitatív szervezet. 

FORRÁSKÚTON A VÁLTOZÁS 
2006-RÓL 
A forráskúti művelődési házban 
ma délután 4 órától tart fórumot 
Turi-Kovács Béla, a Kisgazda 
Polgári Egyesület elnöke, 
valamint Vincze László, a 
Fidesz-MPP-KDNP 
országgyűlési képviselőjelöltje. A 
fórumon a „Változás 2006" 
kormányváltó programot 
ismerhetik meg az érdeklődők. 

PONYVAREGÉNY 
A KORZÓBAN 
A szegedi Katedra Színitanoda 
végzős növendékei ma este 7 
órától vizsgaelőadásként 
mutatják be a Korzóban a 
Ponyvaregény című film 
színpadi adaptációját. 
Toronykőy Attila rendezésében, 
a Szegedi Nemzeti Színházzal 
koprodukcióban 
képregényszerű díszlettel adja 
vissza a produkció Tarantino 
világát. A szereplők: Szívós 
László, Tóth Lambert, 
Bánvölgyi Tamás, Ilyés Lénárd, 
Goda Szilvia, Ambrus Réka, 
Csorba Kata, Stégelmayer 
Rachel, Petró Annamária és 
Molnár Tünde. 


