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K Ö R K É P 

ALGYŐ. Édesanyám, virágosat 
álmodtam címmel 
rajzpályázatot hirdet a 
könyvtár általános iskolások és 
óvodások részére. A bármilyen 
technikával, A3-as méretben 
készült alkotásokat április 
20-áig lehet leadni a 
könyvtárban. A szervezők 
kérik, hogy a pályázók 
tüntessék fel a rajz hátlapján 
nevüket és elérhetőségüket. A 
legjobb alkotások készítői 
játékokat, könyveket és 5 
óra ingyenes 
internethasználatot 
nyerhetnek. 

BORDÁNY. A Berkenye 
Népdalkör kapta idén a 
Bordány kultúrájáért díjat. Az 
elismerést a községben végzett 
kimagasló alkotómunkájáért, 
valamint a településen zajló 
kulturális rendezvényeken 
való rendszeres 
közreműködéséért és a 
település magas szintű 
képviseletéért ítélte oda a 
népdalkörnek a díjat alapító 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat. A Gyifö 
2002-ben adta át először a dijat. 
Az elismerést minden évben 
olyan személy vagy csoport 
kapja, aki, amely 
nagymértékben hozzájárul a 
helyi kultúra erősítéshez, 
népszerűsítéséhez, a 
hagyományok 
ápolásához. 

DESZK. Ülésezett a község 
képviselő-testületének 
település- és vidékfejlesztési 
bizottsága. Elfogadták az 
önkormányzat idei 
közbeszerzési tervét. 
Módosították az ivóvízdíjjal 
kapcsolatos rendeletet. Ülést 
tartott az ügyrendi bizottság is. 
Módosították az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérletéről szóló 
rendeletet, a szociális 
ellátásokról, illetve a rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményről és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásról 
szóló rendeletet. 

MÓRAHALOM. A gondozási 
központ tanyagondnokainak 
munkájá t segíti egy új Ford 
Ranger terepjáró. A 
munkatársak régebben egy régi 
Toyotával járták a tanyavilágot. 
Az autócserére a forrást az 
Ifjúsági, Családügyi, Szociális 
és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium pályázati 
támogatásából, valamint a régi 
autó eladásából és saját 
forrásból biztositotta az 
önkormányzat . 

SZEGED. Harmadik 
alkalommal hirdeti meg az 
Illyés Gyula nemzeti vers- és 
prózamondó versenyt a Magyar 
Művelődési Intézet, a Magyar 
Versmondók Egyesülete és a 
Magyar írószövetség. A 
regionális döntőt Békéscsabán, 
a Munkácsy 
Mihály-emlékházban tartják 
április 21-én. További 
információ kérhető a Békés 
Megyei Művelődési Központtól 
a 66/412-122-es 
telefonszámon. )elcntkczni 
e-mailben lehet az 
aniko@bekcs-mmk.hu címen 
vagy az intézmény 
honlapjáról 
(www.bekes-mmk.hu) 
letölthető jelentkezési lapon 
április 5-éig. 

TISZASZIGET. A községben a 
Május 1. utcai és Rákóczi utcai 
csatorna gerincvezeték-épitése 
miatt holnaptól megváltozik az 
autóbusz-közlekedés útvonala. 
A busz a Kossuth utca-Fűzfa 
utca-Kolozsvári 
utca-Temesvári utca 
útvonalon közlekedik majd. A 
Szent Antal téri megállóhely 
átmenetileg megszűnik, 
helyette a Tüzép-telcpnél (volt 
tsz-iroda) áll meg a busz. A 
munkálatok előreláthatólag egy 
hétig tartanak. 

Kupa Mihály szerint 
nagy baj a megosztottság 

Sándor Klára mellett agitált Bálint gazda és Géczi József Alajos 

Zákányszéken 
és Domaszéken jártak 

i J 

Sándor Klára és Bálint gazda Domaszéken, a Rózsakert vendéglőben Fotó: Frank Yvette 

Zákányszéken és Domaszéken tartott 
szombaton kampánygyűlést Sándor Klá-
ra. Az SZDSZ-MSZP közös jelöltjét elkí-
sérte Bálint György szabad demokrata és 
Géczi József Alajos szocialista politikus. 

Zákányszék főutcáján alig néhány plakát 
utal arra, hogy egy hét múlva országgyűlé-
si választások lesznek. Sándor Klára, az 
SZDSZ-MSZP közös jelöltje, a liberális 
párt ügyvivője szombatra kampánygyű-
lést hirdetett a 2-es választókerülethez 
tartozó község parányi művelődési házá-
ba, amit félig töltöttek meg az érdeklődők. 

A politikus nem egyedül érkezik, a ren-
dezvényen részt vesz az ország „főkerté-
sze", Bálint gazda, azaz Bálint György és 
Géczi ¡ózsef Alajos szocialista országgyű-
lési képviselő, valamint az SZDSZ megyei 
elnöke, Beregszászi Sándor is. A helyiek a 
kampánnyal kapcsolatosan azt mondják, 
eddig elkerülték őket a politikusok. 

Sándor Klára bevezetőjében esélyegyen-
lőséget hirdet minden településnek. 
Hangsúlyozza: nem szabad elfogadni, 
hogy a támogatásokat aránytalanul osz-
szák el, mint ahogy az az elmúlt években a 
homokháti települések között történt. A 
politikus példák tucatjaival cáfolja, hogy 

az SZDSZ vidék- és egyházellenes lenne. 
Géczi a múltból indulva jut el a máig, a 
végén ráerősít a Sándor Klára által mon-
dottakra, amikor ő is arra hívja fel a figyel-
met: az autópálya lökést ad(ott) a Szeged 
környéki településeknek. 

Bálint gazda hosszasan vázolja a koalíció 
vidék-(agrár-)politikáját, kitér a kertműve-
lésre, tanácsokat ad a zöldség-gyümölcster-
mesztőknek és az állattenyésztőknek. Ag-
rárreformot sürgetve kijelenti: át kell alakí-
tani a mezőgazdaságot, olyan termékeket 
kell előállítani, ami az unióban piacképes. 

A várttal ellentétben az érdeklődők 
nemcsak Bálint gazdának, hanem Sándor 
Klárának is tesznek fel kérdéseket, majd a 
gyűlés második órájának végén Bálint 
György arra kéri a megjelenteket, hogy a 
négy éve elültetett fát ne hagyják kivágni, 
szavazzanak az SZDSZ-MSZP jelöltjére. 

A politikusok rohannak Domaszékre, de 
így is késnek néhány percet. A Rózsakert 
vendéglőbe hat órára hirdették meg a ren-
dezvényt, a csúszás nem vészes, hat-hét 
perc. A többségében fiatalokból és középko-
rúakból álló korosztály türelmes. Néhá-
nyan azonnal körbeveszik a különterembe 
belépő Sándor Klárát és Bálint gazdát. 

OLÁH ZOLTÁN 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Véget kell vetni a megosztottságnak, 
csak egy nemzet van, s a legfontosabb a 
közös érdek tisztelete - jelentette ki teg-
nap vásárhelyi kampánygyűlésén Kupa 
Mihály, a Centrum Párt elnöke, aki az 
országgyűlési választásokon induló Gyo-
vai Tibornét mutat ta be. A pártelnök sze-
rint kiszámítható, világos politika kell, 
hiszen olyanokról kellene megállapodni, 
mint az Európai Unió által kért Nemzeti 
fejlesztési terv, mely sok pénzt jelentene 

az országnak. Ugyanakkor Kupa szerint 
konszenzusra kellene jutni az egészség-
ügyről, és az oktatás területén is rendet 
kell tenni. A választások után egyébként 
szeretnék életre hívni a „Támogasd a ma-
gyart!" nevű mozgalmat, mellyel a ma-
gyar gazdaságot védenék, s arra ösztö-
nöznék az embereket, hogy hazai termé-
ket vásároljanak, és itthoni cég szolgálta-
tását vegyék igénybe. 

A Centrum Párt elnöke Makón, a Koro-
nában Kocsis Ernő képviselőjelöltet aján-
lotta a helybeliek figyelmébe. 

MDF: Az MSZP, az SZDSZ és a Fidesz túl sokat költ 

Herényi: Törvényt 
sért a három párt 
Az MDF bejut a parla-
mentbe, de nem szívesen 
kötne koalíciót egyik 
párttal sem - mondta Sze-
geden Herényi Károly. A 
kampányfőnök kijelen-
tette: a Fidesz, az MSZP 
és az SZDSZ törvényt 
sért, amikor a megenge-
dett összegnél többet költ 
a kampányra. 

- A törvénysértés kategó-
riájába tartozik, hogy a Fi-
desz, az MSZP és az 
SZDSZ jelentősen többet 
költött kampányra, mint 
amennyit a jogszabály en-
gedélyez - jelentette ki 
szombaton Szegeden He-
rényi Károly. Az MDF 
kampányfőnöke szerint a 
választási csalás lehetősé-
gének felvetése arra szol-
gált, hogy elterelje a figyel-
met arról: a Fidesz 950, az 
MSZP 650, az SZDSZ pe-
dig 460 millió forintot for-
dított eddig a kampányra, 
miközben a felhasználható 
összeg 386 millió forint. A 
hétvégi kampányesemé-
nyek további tízmilliós 
költségeket jelentenek -
tette hozzá a politikus. 
Hangsúlyozta: az MDF ed-
dig 250 millió forintot köl-
tött. Egyrészt mert tör-
vénytisztelők, másrészt 
nincs is több pénzük, hi-

Herényi Károly: Ha csak 
az MSZP és a Fidesz jut-
na be, a demokrácia hát-
térbe szorulna Fotó: MTI 

szen „a pártok zömében az 
adófizetők pénzéből kam-
pányolnak". 

A választások után a leg-
fontosabb feladat a konver-
genciaprogram elfogadta-
tása - mondta Herényi, 
majd hangsúlyozta a piac 
védelmének fontosságát is. 
Hivatkozott a kínai keres-
kedelmi mérlegre, mely 
szerint az előző évben Kí-
nából 550 milliárd forint 
értékű áru érkezett Ma-
gyarországra, de tőlünk a 
távol-keleti országba csak 

50 milliárdnyi. „Ha az 550 
milliárd 30 százalékát te-
kintjük munkabérnek, ak-
kor ez 160-170 ezer mun-
kahelyet jelent." 

A kampányfőnök pártja 
várható szerepléséről így 
nyilatkozott :a múlt héten 
napvilágra került közvéle-
mény-kutatások szerint az 
MDF eléri az 5 százalékos 
küszöböt. A kétpárti parla-
mentben egyébként a de-
mokrata fórum nagy ve-
szélyt lát. Szerintük ha 
csak az MSZP és a Fidesz 
jutna be, akkor „a demok-
rácia háttérbe szorulna, és 
csak a pénz dominálna." 

Arra a kérdésre, hogy 
amennyiben bekerülnek, 
kivel kötnének koalíciót, a 
politikus elmondta: az 
SZDSZ-szel semmiképp, 
de „nem nagyon sürgetik a 
koalíciót" a szocialistákkal 
és a Fidesszel sem. „Ma 
nincs a magyar politikai 
palettán olyan, akivel az 
MDF szívesen lépne koalí-
cióra. Vannak olyan polito-
lógiai technológiák, ami-
kor egy kisebbségben lévő 
kormányt kívülről lehet tá-
mogatni." 

A sajtótájékoztató után 
Herényi Károly a Kárász 
utcán találkozott a szege-
diekkel. 

G. ZS. 

Kövér: Lecsúszott az ország 
Az elmúlt négy évben nemcsak anyagilag, hanem kulturálisan, szellemileg is lecsúszott 
az ország - állapította meg a hét végén vásárhelyi sajtótájékoztatóján Kövér László, a Fi-
desz országos választmányának elnöke. A Fidesz kormányzásának ideje alatt csökkent 
a munkanélküliség, de pénzügyi területen is nemzetközi elismerést vívott ki magának 
az ország. Mindez az elmúlt években megszűnt - jelentette ki. 

Megváltoztak a vidéki művelődési házak 

A civil közösségeknek helyet adnak 

Répafesztivál Öt tömösön. A falu művelődési háza egy évre nyolc-
százezer fo r in to t kapo t t Fotó: Miskolczi Róbert 

A vidéki művelődési házak sze-
repe nagyon megváltozott. A 
kultúraközvetítés egyre nehe-
zebb, a civil csoportoknak vi-
szont legalább helyet adnak. 
Ahhoz, hogy fenn tudjanak ma-
radni, alighanem a faluházak-
nak is össze kell fogni. 

Az alig nyolc és fél száz lelkes Öt-
tömös művelődési házában dél-
előtt testnevelésórákat, délután 
vásárokat tartanak. Emellett ma-
rad hely a rendezvényekre is. Ta-
nács Rozália 21 éven át vezette 
mellékállásban az intézményt. -
A média az utóbbi években átala-
kította a művelődési szokásokat. 
Nagyon nehéz ma rentábilis ren-
dezvényt létrehozni - mondta a 
nemrég leköszönt igazgató. 

A közeli falvak kis művelődési 
házainak Tanács Rozália szerint 
össze kell fogniuk, közösen kell 
megszervezniük egyes rendezvé-
nyeket. - Tíz éve még magunk 
is képesek voltunk meghívni 
Ihos Józsefet vagy Antal Imrét. 
Ma egy ismertebb, színvonala-
sabb előadó estjére olyan drága 
lenne a belépő, hogy nem jönné-
nek el az emberek - mondta. 
Tíz-húsz évvel ezelőtt a falusiak 
a vendéglátáshoz is szívesebben 
hozzájárultak étellel, itallal, de 
mára az efféle lelkesedés is 
alábbhagyott. 

Öttömösön már alig működnek 

amatőr művészeti csoportok, ezek 
nagy részét elvitték a művészeti 
iskolák. A könnyűzenében vi-
szont még ma is tud mit felmutat-
ni a falu: az utóbbi években három 
rockzenekart is kinevelt. 

- Az állami normatíva alig nö-
vekedett mostanában - mondta 
Tanács Rozália. - Öttömös műv-
háza legutóbb 800 ezer forintot 
kapott egy évre, ami alig elég a 
közüzemi díjakra. A hiányzó 
pénzt pályázatokból és némi 
szponzori segítségből igyekszünk 
pótolni. 

Szerencsésebb helyzetben van 
a több mint 5000 fős Algyő falu-
háza. A nagyobb településen 
több az érdeklődő az alig több 
mint 10 éve felavatott, közel ezer 
négyzetméteres intézmény szé-
les programkínálata iránt. -
Nagyrendezvényeink tömegeket 
vonzanak, de mint a legtöbb fa-
luház, mi is helyet biztosítunk a 
helyi művészeti csoportoknak is 
- mondta Bene Zoltán igazgató. 
A településen működik az or-
szágban egyedülálló Móra Ferenc 
Népszínház, amelynek évente 

két bemutatója van. Ilyenkor 
megtelik a 250 főt befogadni ké-
pes színházterem. Az épület ga-
lériával, tágas átriummal és két 
klubteremmel is rendelkezik, jo-
gi és agrártanácsadásnak is he-
lyet biztosít. 

- A vidéki művházak szelle-
miségén sokat változtatott a ci-
vil szféra megjelenése. Algyőn a 
90-es évektől több mint 20 civil 
szervezet alakult. Velük együtt-
működünk, helyet és infrast-
ruktúrát biztosítunk nekik. Ter-
mészetesen az intézmény ha-
gyományos funkciója, a kultúra-
közvetítés emellett is megma-
radt — m o n d t a az igazgató, aki 
szerint a mai művelődési házak 
financiálisán is máshogy mű-
ködnek, mint korábban. - A 
80-as években ha egy rendez-
vény a támogatott vagy a tűrt 
kategóriába tartozott, azonnal 
megvolt rá a pénz, sőt sokszor a 
közönség is, hiszen kötelezővé 
tették a részvételt - mondta Be-
ne Zoltán. - Most csak néhány 
olyan programunk van, például 
a nótaest, amely megáll a saját 
lábán. Az önkormányzati forrá-
sokon kívül Algyő faluháza is 
pályázati és szponzori pénzek-
ből tartja fenn magát, bár az in-
tézményvezető úgy látja, a 
szponzorok adakozó kedve az 
egész országban minimális. 

FAZEKAS GÁBOR 

Zárt 
a gitár-
fesztivál 
l é i t házat vonzottak a VII. Sze-
gedi Nemzetközi Gitárfesztivál 
programjai. A rendezvény te-
hetségkutatójának fődíját Igor 
Dedusenko nyerte, aki a tegnap 
esti gálaesten a Dés-Hárs-Pusz-
tai Jazz Trió és a világhírű El 
Macareno előtt játszva csillog-
tathat ta meg tehetségét. 

Gálaesttel zárult tegnap a VII. 
Szegedi Nemzetközi Gitárfeszti-
vál programsorozata. Az SZTE 
József Attila Tanulmányi és In-
formációs Központ nagytermé-
ben a Dés-Hárs-Pusztai Jazz Trió 
és a világhírű flamenco-gitáros, 
az andalúz El Macareno koncert-
jét élvezhette a népes közönség. 
A gálaesten két gitárdarabbal be-
mutatkozott a fesztivál tehetség-
kutató versenyének első helye-
zettje, a belorusz Igor Dedusen-
ko is. A kiírásnak megfelelően ő 
vihette haza a verseny fődíját, 
egy neves olasz hangszerkészítő 
cég közel egymillió forintot érő 
gitárját. A tehetségkutató máso-
dik díját a Szerbia-Montenegró-
ból érkezett Sabrina Vlaskahc ér-
demelte ki, a harmadik helyet 
pedig az ukrán Mark Topchi sze-
rezte meg. A verseny legjobbjai 
felléphetnek a Magyar Rádió 
Márványtermében. A koncertet 
élőben közvetíti a rádió. 
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