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• Döntött a közgyűlés 

Három iskolával kevesebb 
Polgári engedetlenek 

M intha mindenki balesetet látott volna: sápadt, döb-
bent szülők és tanárok, dühös és elképedt emberek, 

sokkoltan zokogó gyerekek álldogáltak még hosszú per-
cekig a városháza előtt a Csongor téri iskolát megszünte-
tő közgyűlési döntés után. Az iskolájukat védő emberek-
ből kinek-kinek vérmérséklete szerint négy hét minden 
feszültsége és keserűsége egyszerre robbant ki, ha valaki 
arra járt, joggal hihette, hogy lincshangulat volt a köz-
gyűlés nézői között. 

Kezdődött azzal, hogy a gyerekek és a szülők közül so-
kan reggeltől a karzaton, a folyosókon és a városháza 
előtt várakoztak a döntésre. Mivel a városi televízió végül 
nem közvetített, a nézősereg - és a feszültség - délutánra 
és estére csak nőtt, s mire végre a szavazásra sor került, 
az addig türelmes nézőkből kitört az elkeseredettség, és 
hangos szitkokat szórtak a karzatról az iskolájuk ellen 
szavazó képviselőkre és a Fideszre. 

Lent a szülők egymást próbálták nyugtatni, hogy gye-
rekeik ne legyenek még feldúltabbak a városházi botrány 
látványától, ám csak annyiban sikerült megegyezniük, 
hogy immár jogi úton is folytatják az ellenállást. Nyári 
Ferenc, a szülők képviselője a városháza előtt tartott rög-
tönzött gyűlésen politikai érdekből született presztízsvok-
solásnak nevezte a döntést, arra kért mindenkit, hogy 
polgári engedetlenséggel éljenek, és amikor az átiratko-
zási lapon új iskolát kell megnevezzenek a gyerekük szá-
mára, ez az iskola ismét a Csongor téri intézmény legyen, 
semmi más. A Csongor téri iskola ügye tehát folytatódik, 
de valószínűleg sokkal kevésbé békésen, mint eleddig. 

Panelt József 

Mai mellékletünk: 
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A városházi folyosón a bezárásra ítélt iskola diákjai, tanárai - és a jegyző. (Fotó: Schmidt Andrea) 

Óriási érdeklődés kísérte a 
szegedi közgyűlés tegnapi 
ülését. Bár a városi televízió 
közvetítése elmaradt, a dísz-
terem karzatáról több száz 
gverek és felnőtt figyelte a 
kepviselők munkáját. A bezá-
rásra ítélt három iskola közül 
a Csongor téri iskola diákjai, 
tanárai és a szülők is jelen 

voltak a városházi díszterem-
ben - 9 órától 18 óra 30 per-
cig, a közgyűlési döntés meg-
születéséig. Végighallgatták 
az érdekes és kevésbé érdekes 
témák vitáját. így például a 
közgyűlés szervezeti és mű-
ködési szabályzata körüli szó-
csatát, a polgármesteri hivatal 
új fazonra igazításának indo-

kát és kérdőjelei t , a tápai 
komp üzemeltetése körüli 
anomáliákat, az építményadó 
bevezetésének körülményeit. 
A vitában az iskolabezárások 
elleni révek hangzottak el, 
azok cáfolata vagy korrekció-
ja nem. A közgyűlési többség 
- a Fidesz, az MDF-frakció, 
valamint a KDNP képviselője 

és néhány független - az is-
kolák költöztetése és bezárása 
mellett, a kisebbség - a szo-
cialista frakció, továbbá az 
SZDSZ, a MIÉP és az 
MSZDP képviselője, s egy 
független - ellene voksolt. A 
név szerinti szavazás eredmé-
nyeként a Gutenberg iskolá-
nak a Kodály térre kell köl-

töznie, s a belvárosi épületbe 
a Kossuth szakközépiskola 
telepszik; a Móricz és a Cson-
gor téri általános iskola meg-
szűnik, az Eötvös és a Cson-
gor téri gimi pedig eggyé vá-
lik. 

(Közgyűlési tudósításunk 
az 5. oldalon.) 
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Megtámadták 
a vámparancsnokot 
• Munkatársunktól 

Megtámadták - súlyos sérü-
léseket okozva - Wentzel Ágos-
ton alezredest, a nagylaki vám-
hivatal parancsnokát Az alezre-
des március 17-én éjszakai vá-
ratlan ellenőrzésre érkezett 
Nagylakra, ezt követően pedig 
visszaindult Makóra. Éjjel fél 
kettő körül érkezett meg makói 

lakásába. A tömbház alagsorába 
lépett, amikor két, eddig ismeret-
len férfi rátámadott és ütni-verni 
kezdte. A bántalmazás során a 
támadók egy vascsővel is több-
ször megütötték Wentzel Ágos-
ton nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A kór-
házban ellátták, onnan azonban 
saját felelősségére eltávozott 

Robbantás Oszétiában 
• Vlagyikavkaz (MTI) 

Az észak-oszét főváros 
központi piacán elkövetett 
pokolgépes merényletnek 53 
halottja van - közölte pénte-
ken a kora esti órákban az 
orosz mentőalakulatok szóvi-
vője Vlagyikavkazban. A hi-

vatalos adatok szerint 102 se-
besültet ápolnak kórházban. 

A mentőalakulatok továb-
bi halottak, illetve túlélők 
után kutatnak a piac romjai-
ban, s nem kizárt, hogy a ter-
rorakció áldozatainak száma 
tovább emelkedik. 

• Fődíjas: Jókai Anna és Ágh István 

A Tiszatáj hűségesei 
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Tegnap a megyehá-
zán immár hetedik alka-
lommal adták át a Tisza-
táj-díjakat az irodalmi 
folyóiratban az előző év-
ben kiemelkedő müve-
ket publikáló alkotók-
nak. Ezúttal Jókai Anna 
iró és Ágh István költö 
vehette át az elismerést. 

A Tiszatáj Alapítvány ku-
ratóriuma 1992-ben alapítot-
ta a Tiszatáj-díjat, amit azóta 
évről évre kiosztanak a fo-
lyóiratban publikáló szerzők 
között, Dr. Olasz Sándor iro-
dalomtörténész, a Tiszatáj 
főszerkesztője köszöntőjében 
úgy fogalmazott: Jókai Anna 
korallszerűen épülő életmű-
vének majd' minden darabját 
reprezentálta egy-egy műve 
a folyóiratban. Kemény, rea-
lista novellái az illúzió csőd-
jé t leplezték le, hatásuk 
olyan volt, mint amikor friss 
levegő árad egy zárt szobá-
ba. Agh István költészetét 
Annus József a kuratórium 
tagja és a folyóirat korábbi 

A Tiszatáj ünnepén: dr. Frank József, dr. Olasz Sándor, Jókai Anna, Ágh István 
és dr. Gyuris György, a kuratórium elnöke. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

főszerkesztője méltatta, em-
lékezte tve rá, hogy Nagy 
Lászlónak nemcsak testvére, 
hanem irodalmi vértestvére 
is a költő, aki bá ty ja dúr 

hangzása mellet t lágyabb 
mollban fogalmazza meg az 
Éden elvesztését. Ágh István 
1962 óta folyamatosan publi-
kál a Tiszatá jban, s ezzel 

egyik legrégebbi szerzőjének 
számít. A díjakat dr. Frank 
József, a megyei közgyűlés 
elnöke adta át. 

H. Zs. 

Dorogmán 
tetőzött a Tisza 

• Szolnok (MTI) 
A Tisza tegnap Tiszado-

rogma térségében tetőzött, 43 
centiméterrel meghaladva az 
eddigi mért maximumot. Pén-
teken reggel a még mindig 
emelkedő víz szintje Kisköré-
nél 67, Szolnoknál 42 centi-
méterrel haladta meg az eddig 
mért legnagyobb vízmagassá-
got. A helyzet a Tisza szolno-
ki szakaszán a legkritikusabb, 
ahol 24-e körül várható a tető-
zés, amely az előrejelzések 
szerint 20 centiméterrel fogja 
meghaladni a mértékadó ví-
zállást. A vízügyi társigazga-
tóságok erőinek átcsoportosí-
tása mellett 450 katonát is át-
irányítottak. A Bodrog, a Tak-
ta és a Lónyay főcsatorna 
mentén a folytatódó apadás 
ellenére még mindig igen ma-
gas a vízállás. Összesen 1675 
kilométer hosszon tartanak ár-
vízvédelmi készültséget. 


