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Ünnepi műsor a Ságvárí általános iskolában 

A szabadságharcra emlékeztek 

Mint a legtöbb általános iskolában, így a sze-
gedi Ságvári Endre Gyakorló Altalános Isko-
lában is ünnepi műsorral emlékeztek meg az 
1848-as forradalomról és szabadságharcról. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az influenza miatt hiányzó beteg gyermekek 
miatt kicsit át kellett szervezni az ünnepi 
műsort a Szegedi Tudományegyetem Ságvári 
Endre Gyakorló Általános Iskolában. Az 
1848-as forradalomnak emléket állító ünne-
pi műsor főpróbáját szerdán tartották. A mű-
sor előtt az iskola igazgatója, Sípos Ibolya el-
mondta: az ének szakos kolléganő, Végvári 
Olga olyan Kossuth-nótákat válogatott, ami-
ket még ő sem hallott. 

- Komoly presztízst és kihívást jelent a 
'48-as műsorok szervezése, az, hogy ho-
gyan lehet minden évben felülmúlni a ta-
valyi produkciót. Függetlenül attól, hogy 
ez egy kötelező esemény, törekszünk arra, 
hogy a gyermekek számára élvezetes le-
gyen a műsor. Ami egyébként jó alkalom 
arra, hogy megtanulják, hogyan kell visel-
kedniük ilyen helyzetben - magyarázta Sí-
pos Ibolya. 

Az iskola közel 600 tanulója tizenegy óra 
után a gyermekektől elvárható zajjal, de fe-
gyelmezetten vonult le a tornacsarnokba, 
ahol az énekkarosok és a kamarazenekar tag-
jai, valamint a műsor szereplői várakoztak. 

Negyed tizenkettőkor, amikor a műsor má-
sik szervezője, a magyar szakos Bencsik Judit 

a mikrofonhoz lépett, elcsendesedett a zsi-
bongás. A tanárnő a tavaszról beszélt, ami 
szavai szerint irodalmunkban a kegyetlen, 
hideg zsarnokságot, a telet legyőző jelkép. „A 
szabadság levegője járta át egész Európát" -
utalt az 1848 tavaszán történt eseményekre. 
Pontosan a Himnusz előtt megszólalt a be-
csengetést jelző csengő, amit derültség foga-
dott a hallgatóság soraiból. 

Az ünnepi műsorban az iskola énekkara és 
kamarazenekara mellett a 7/a és a 8/b tanulói 
közreműködtek. Ábrányi Emil Hazádnak 
rendületlenül című versét az iskola egyik régi 
tanulója, Szélpál Szilveszter szavalta el, ő 
most másodéves informatika-fizika szakos 
hallgató a Szegedi Tudományegyetemen. A 
megemlékezés a Szózattal ért véget. 

Gyulai a maximumot kapta, az ítélet nem jogerős 

Húsz év a mágocsi gyilkosságért 
Folytatás az 1. oldalról 

A kihallgatáson a fiatalok részletesen elmesélték, 
hogyan tervelték ki a betörést, s hogyan mulattak 
az eset után néhány órával a szegedi borfesztiválon. 
Mivel az elsőrendű vádlott a bűncselekmény elkö-
vetésekor még nem töltötte be 20. életévét, fiatal 
felnőttnek számított, ezért 20 év fegyháznál súlyo-
sabb büntetést nem is szabhatott ki rá a bíróság. 

- Én is ott voltam a tárgyaláson: meglepő volt, ami-

kor kiderült, hogy tényleges életfogytig tartó büntetést 
nem lehet kiszabni arra a fiatalemberre a kora miatt -
felelte kérdésünkre Udvardi Katalin, Lucz Ferenc élet-
társa. - A bíróság, láttam, nagyon alapos volt, minden 
körülményt figyelembe vett. De ha ezt a büntetést ké-
sőbb enyhítik, azt nem tartanám jónak. Egyrészt: le-
het, én is az élettársam sorsára jutottam volna, ha föl-
ébredek, s két fiam is velünk lakott akkoriban abban a 
házban. Másrészt pedig azt hiszem, ez a fiatalember 
már nem fog megváltozni. 

Lapunk munkatársa új nagyregényt ír 

Darvasi László lovagkeresztje 

Hétszáznyolcvanmillióbevételt remél az önkormányzat 

Bezárták az adóügyi 
kiskapukat 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. Az Algyő Fejlődéséért 
Alapítvány ma délelőtt amatőr 
sakkversenyt szervez a 
faluházban. A nemrég elhunyt 
sakktárs tiszteletére Szekeres 
István-emlékversenyként 
kivánja az alapítvány minden 
évben megrendezni a 
sporteseményt. A verseny 
egyéni, nyílt svájci rendszerű, 
a FIDE villámverseny 
szabályai szerint zajlik. 
Nevezni a helyszínen is lehet a 
verseny indulása előtt fél 
órával. A verseny 9 órakor 
kezdődik. Az első három 
helyezett pénzjutalmat kap. A 
játékidő 10 perc. 

BAKS. Elkészült Baks honlapja, 
melyen már több információ is 
elérhető a faluról. A 
www.baks.hu weblapot 
folyamatosan fejlesztik. 

KISTELEK. Március 18-án 
este 6 órakor az 
önkormányzat lakossági 
fórumot szervez a 
rendezvényházban a város 
hulladékgazdálkodásával 
kapcsolatos kérdésekről. A 
helyi hulladéklerakót a 
közeljövőben bezárják, s 
rekultiválják a több település 
által közösen létrehozott ISPA 
projekt keretében. A város 
hulladékát szelektív 
hulladékudvarban gyűjtik, 
innen a szegedi központi 
lerakóba szállítják. A 
témában Szolnoki László a 
Szegedi 
Környezetgazdálkodási Kht. 
műszaki igazgatóhelyettese 
tart tájékoztatót. 

MÓRAHALOM. Tegnap 
Nógrádi Zoltán meghívására 
Nagy Andor, Szécsény és 
térsége országgyűlési 
képviselőjének vezetésével 
Nógrád megyei gazdák egy 
csoportja érkezett 
Mórahalomra, akik 
megnézték a Mórakert 
Szövetkezetet. A nógrádiak 
tervezik, hogy 
együttműködnek a homokháti 
gazdákkal. 

PUSZTAMÉRGES. Az óvoda ma 
este 7 órától rendezi meg 
jótékonysági estjét a művelődési 
házban. Az óvodapedagógusok 
és a szülők közösen adnak 
műsort. Az est bevételéből 
játékokat vásárolnak. 

RÖSZKE. Ma 9 és 13 óra között 
várják a sakkot szeretőket a 
röszkei művelődési ház 
kistermébe a nyílt sakknapra. 
- Folytatódik a sokéves 
hagyományokkal rendelkező 
kulturális szomszédoló 
programsorozata. Ennek 
jegyében ma zsombói csoportok 
látogatnak Röszkére. A 
művelődési házban délután 4 
órakor kezdődő műsorban 
szerepet kap a hagyományőrzés, 
a szépirodalom és mese, a 
ritmikus sportgimnasztika és a 
klasszikus tánc. A színpadi 
műsorszámok bemutatója után 
kötetlen beszélgetéssel, 
ismerkedéssel és vendéglátással 
egybekötött táncmulatsággal 
kedveskednek a röszkeiek a 
zsombói csoportoknak. 

SZEGED. A Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság regionális 
droglaborjának vezetője, 
Jeszenszky Erzsébet, aki tavaly 
teljesítette a New York-i 
maratont, dia- és 
DVD-vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót tart ma 
délután 3 órától a Kossuth Lajos 
40. szám alatt a földszinti 
előadóteremben. 

SZÓREG. Ma este 7 órától a 
Fogadó a Vaklóhoz étteremben 
nőnapi partira várják a lányokat, 
asszonyokat. Fellép a Talent 
együttes. 

ZÁKÁNYSZÉK. Évadnyitó 
állat-és kirakodóvásárt 
rendeznek holnap reggel 6 órától 
Zákányszéken. 

írói tevékenységéért, külföldi 
sikerei elismeréseként a magyar 
köztársasági érdemrend lovag-
keresztjével tüntették ki la-
punk munkatársát, Darvasi 
László (képünkön) írót. Az el-
ismerést Bozóki András, a 
Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériumának vezetője 
tegnap adta át Budapesten. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Lapunk munkatársa, Darvasi 
László József Attila-díjas író az 
elmúlt években komoly sikereket 
aratott külföldön is. Berlini, bé-
csi, párizsi, moszkvai bemutat-
kozásairól, műveinek fogadtatá-
sáról rendszeresen beszámol-
tunk. Tegnap március 15-e alkal-
mából Mádl Ferenc köztársasági 
elnök megbízásából a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjével tüntette ki Bozóki 
András kulturális miniszter. 

- Most épp egy nagyregényt 
írok, a pécsi Jelenkorban már 
meg is jelent három részlet belő-
le, és hamarosan a szegedi Tisza-
táj is közli az egyik fejezetét -
mondta Darvasi László, aki egy 
kis kavarodás miatt csak az utol-

só pillanatban kapta meg az érte-
sítést arról, hogy kitüntetést kell 
átvennie. - 1848 és 1879, azaz a 
szabadságharc és a szegedi nagy 
árvíz között játszódik a regény 
Szarajevóban, Szegeden, vala-
mint Bécsben vagy Berlinben. A 
címe: Virágzabálók. 

Darvasi persze regényírás köz-
ben is rendszeresen jelentkezik 
tárcáival, a Kolibri Színház pedig 
azt tervezi, hogy Gothár Péter 
rendezésében bemutatja Trapiti 
című meséjének színpadi válto-
zatát. - A német kiadóm kérésé-
re összegyűjtöm a fociról szóló 
írásaimat, és szeretnénk 

A KITÜNTETETTEK 
Bozóki András kulturális 
miniszter a Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesítette 
Kerek Attila kulturális ren-
dezvényszervezőt, Szeged 
kulturális összetartó és 
megtartó erejének fenntar-
tásában és továbbfejlesz-
tésében végzett munkájá-
ért; Pataki Andrást, a Sze-
gedi Kortárs Balett igazga-
tójaként végzett elkötele-
zett szakmai tevékenysé-
géért. A kulturális miniszter 
kiemelkedő zenei és elő-
adó-művészeti tevékeny-
ségéért Liszt Ferenc-díjat 
adományozott Kesselyák 
Gergely karmesternek, a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
művészeti vezetőjének. 

2006-ra, a világbajnokság idejére 
egy német nyelvű focis könyvet 
megjelentetni A labdarúgás vi-
lágtörténete címmel. Szerintem 
a focirajongókat rá lehet venni, 
hogy irodalmat is olvassanak. 

A szabályok folyamatosan szi-
gorodtak, s ezzel egyre kevesebb 
a kibúvó a gépjárműadó meg-
fizetése alól. Az első részletet 
március 16-áigkell befizetni, az 
értesítőket már postázta az adó-
iroda. 

A gépjármű-tulajdonosok meg-
kapták az értesítést a súlyadóbefi-
zetésről. A rendelet értelmében a 
belföldi érvényes rendszámtáblá-
val ellátott gépjármű, pótkocsi, va-
lamint a Magyar Köztársaság terü-
letén közlekedő, külföldön nyil-
vántartott tehergépjármű után kell 
gépjárműadót fizetni. Pótlékmen-
tesen két részletben róható le a ki-
számított összeg. Az első határidő 
március 16-án, a második pedig 
szeptember 15-én jár le. Autón-
ként minden megkezdett 100 kilo-
gramm után 1200 forintot számít 
fel az önkormányzati adóiroda. 

A szabályok folyamatosan szigo-
rodtak, s ezzel egyre kevesebb a ki-
búvó a gépjárműadó megfizetése 
alól. Két évvel ezelőtt még a lako-
sok bevallásán és az adóhatóság 
éberségén múlott, hogy mennyien 
fizetnek a gépjárművük után. Az 
elmúlt év január elsejétől a Belügy-
minisztérium juttatta el az adato-
kat az adóirodához. Sokan megle-
pődtek, amikor kézhez kapták a 
felszólítást, hogy fizessék meg a 
gépjárműadót. A leleményes ma-
gyar megtalálta a kiskaput, s fiktí-
ven kivonta forgalomból gépjár-
művét, ami rendszámtábla leadás-
sal sem járt. Ezáltal mentesült a 
súlyadó bizonyos része alól. Az év 
elejétől az ilyen trükkök nem al-
kalmazhatók, hiszen a rendelet ér-
telmében akkor is adót kell fizetni, 
ha a gépkocsit nem használják. 
Ráadásul nem a forgalmi enge-

Árvízi 
emléknapok 
a Dóm téren 
Gáttalan programáradat címmel, 
a belvárosi plébánia és a cserké-
szek szervezésében, árvízi emlék-
napokat tartanak ma és holnap a 
szegedi Dóm téren. Ma délelőtt 
10 órától kézművesprogramokon 
vehetnek részt az érdeklődők, 
akik megismerkedhetnek a ne-
mezelés, kosárfonás, fafaragás és 
gyertyaöntés rejtelmeivel. Késő 
délelőtt katasztrófavédelmi be-
mutatót is rendeznek. Délután 
fél 2-től 5-ig mobiltelefonos stra-
tégiai játékra nevezhetnek a gyer-
mekek. Este 6 órától árvízi em-
lékmisét rendeznek a dómban. 
Este 8 órától tábortüzet raknak a 
téren. A nap folyamán élőzene, 
vetítés és cserkészkiállítás is szó-
rakoztatja a résztvevőket, de lo-
vagláson és íjászaton is részt ve-
hetnek az érdeklődők. Holnap es-
te 7 órakor ünnepi hangversenyt 
tartanak a dómban. 

Együtt 
nagyobbak 
Együttműködési megállapodást 
kötött Csongrád megye hét gazda-
sági érdekképviselete: az ÁFÉSZ, a 
Kiszöv, a Kisosz, az Iposz, a Te-
szöv, az MGYOSZ, valamint a 
VOSZ. Tegnapi szegedi sajtótájé-
koztatójukon Martonosi István, a 
Kisosz megyei titkára elmondta, 
ezzel az összefogással a vállalko-
zók érdekérvényesítésének szere-
pét szeretnék erősíteni. Tapaszta-
lataik ugyanis rosszak: Szegeden 
például immáron a negyedik vá-
rosvezetéssel kell tárgyalniuk, s 
rendre elölről kezdik a problémák 
megbeszélését, mivel a korábban 
elfogadott javaslatok általában 
csak az adott ciklusban élnek. A 
gazdasági érdekképviseletek tuda-
tosítani szeretnék, hogy a politi-
kának törvényi kötelezettsége az 
érdekvédők meghallgatása. 

délyben bejegyzett lakcímet veszik 
alapul, hanem a személyi igazol-
ványban szereplőt. A szigorítások-
tól a város vezetése azt várja, hogy 
gépjárműadóból 780 millió forin-
tot kasszíroz majd. 

A rendelet szerint a súlyosan 
mozgáskorlátozott személy szállí-
tására szolgáló jármű mentességet 
élvez, amit úgy tűnik, sokan ki-
használnak. ZomboryPál, a szege-
di adőiroda vezetője ugrásszerű 
változásról számolt be. - Az év első 
napján a hozzánk bejelentett moz-
gáskorlátozottak száma 1376 volt, 
ami két hónap alatt 1600-ra nőtt-
mondta, s hozzátette: a körzeti or-
vosok által kiállított igazolást 
nincs joguk felülvizsgálni. 

Pest megyében viszont a rend-
őrség már nyomoz, mivel feltű-
nően sokan azt állították - a súly-
adó-értesítő kézhez vétele után -, 
hogy autójukat ellopták. Ezáltal 
pedig szünetelhet az adófizetési 
kötelezettség, ha a károsult be-
mutatja a rendőrségi igazolást az 
okmányirodán. 

CS. G. L. 

TÖBB A MOZGÁSKORLÁTOZOTT 
j g A doktorok alapos vizsgálat alá 

vetik azokat, akik mozgáskorláto-
zott Igazolást kérnek. Hervai Helia 
körzeti orvos elmondta, hogy szi-
gorú az elbírálás. Adatlapot töltet-
nek ki a pácienssel, s minimum 
hét pontban olyan választ kell 
kapniuk, ami a kritériumnak meg-
telel. Ha nem rendelkeznek lele-
tekkel. szakszűrésre utalják a 
mozgásában korlátozottat. Csakis 
ezek leadása után adják ki az iga-
zolást. A doktornő hozzátette, saj-
nos valóban egyre több a mozgás-
korlátozott a városban. 

.Áldott legyen emléke a Márciusi Ifjúságnak! Fotó: Gyenes Kálmán 
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