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Nagy sikere volt 
a gitárfesztiválnak 
Fergeteges flamenco tánccal és az 
argentin Pablo Marquez fellépé-
sével tegnap befejeződött a 6. sze-
gedi nemzetközi gitárfesztivál. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egyre nagyobb az érdeklődés Sze-
geden a gitármuzsika iránt, s ez 
biztatást jelent a jövő szempont-
jából is. Az idei gitárfesztivál nyi-
tó koncertje egybeesett több más 
rendezvénnyel is, ennek ellenére 
telt ház előtt tudták megtartani a 
koncertet. Szombaton Pusztai 
Antal fellépésére már har-
minc-negyven pótszéket is be 
kellett vinni a zeneművészeti kar 
Fricsay Termébe. Minderről Pav-
lovits Dávid gitárművész, a fesz-
tivál alapítója számolt be, aki 
hozzátette: jól sikerültek a mes-
terkurzusok is. Az ország összes 
zeneművészeti szakközépiskolá-
jából jöttek fiatal gitárosok, sőt 

Erdélyből is érkeztek résztvevők. 
Pavlovits Dávid bízik abban, 
hogy jövőre már könnyebben ta-
lálnak támogatót a sikeres ren-
dezvénysorozathoz, amelynek 
fellépői egyelőre még nem piaci, 
hanem kedvezményes baráti 
áron jöttek el Szegedre. Ezt egy 
nemzetközi rangú fesztivál nem 
kérheti hosszú távon is a meghí-
vott neves művészektől. 

A fesztivált záró gálaestet teg-
nap új helyszínen, a Szegedi Tu-
dományegyetem Tanulmányi és 
Információs Központjának nagy-
termében tartották. A sztárven-
dég a barcelonai Capricho Fla-
menco Group volt, amely a ha-
gyományos gitár-ütőhangsze-
rek-taps-tánc felállás mellett 
csellón is játszik. A másik fellé-
pő, a Franciaországban élő argen-
tin Pablo Marquez is elbűvölte 
fantasztikus gitárjátékával a kö-
zönséget. 

Március 15. nemcsak ünnep, adófizetési határidő is 

Iparűzési adó és társai 
Március 15-éig kell a vállalko-
zásoknak a helyi iparűzési adó 
előlegének első részletét meg-
fizetniük. A nemzeti ünnep mi-
att március 16-áig, szerdáig le-
het a kötelezettséget pótlék-
mentesen teljesíteni. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A vállalkozók kötelesek helyi 
iparűzési adóelőleget fizetni, 
amelynek összegét az önkor-
mányzati adóhatóság - az éves 
adóbevallás, illetve a várható adó 
bejelentése alapján - fizetési 
meghagyásban közli az adó-
alanyokkal. Az adóelőleg összege 
megegyezik az előző évi adó ösz-
szegével. A fizetési meghagyás-
ban megállapított előleget két 
részletben, március 15-éig, illet-
ve szeptember 15-éig kell megfi-
zetni. A nemzeti ünnep miatt ez-
úttal március 16., szerda a végső, 
pótlékmentes határidő. 

Nem kell adóelőleget fizetnie 
az előtársaságnak, valamint az 
adóköteles tevékenységet jogelőd 
nélkül kezdő vállalkozónak. Elő-
legfizetési kötelezettsége van el-
lenben a már működő, de az 
adott önkormányzat illetékessé-
gi területén első ízben tevékeny-
séget kezdő vállalkozóra. 

A tavaly elfogadott adómódosí-
tások értelmében azok a vállalko-
zások is kötelesek iparűzési adó-
előleget fizetni, amelyek az előző 
adóévben adómentesek voltak. 
Amennyiben a következő adóévre 
már nem vonatkozik a mentesség 
vagy kedvezmény, ezeknek a vál-
lalkozásoknak nemcsak iparűzési 
adót, hanem már adóelőleget is fi-

Meglepetés a máglyánál 

zetniük kell. A vállalkozó a megfi-
zetett adóelőleg és az adóévre meg-
állapított tényleges adó különbö-
zetét a következő év május 31-éig 
köteles megfizetni, illetőleg ettől 
az időponttól igényelheti vissza. 

Ugyancsak március 15-éig kell a 
vállalkozói kommunális adó elő-
legét, illetve a magánszemélyek 
kommunális adójának, az épít-
ményadónak és a gépjárműadó-
nak az első részletét is befizetni. 

KEDVEZMENYEK 

Kedvező vál tozás az idei évben, 
hogy a társasági adó a lap jából az 
iparűzés i adó 50 száza lékát le le-
het vonni. Újdonság a fogla lkozta-
tás bővítését szolgáló adókedvez-
mény bevezetése. Amennyiben az 
adóévben növekszik az adóalany 
á l ta l fogla lkoztatot tak éves á t la -
gos lé tszáma, minden egyes a lka l -
mazot t után adóa lap -mentességre 
jogosult . Az iparűzési adóa lap egy 
új foglalkoztatott után 1 mil l ió fo-
r inttal csökkenthető, ezt a z adóév-
ről szóló iparűzés i adóbeva l lás -
ban lehet érvényesíteni . Az új vá l -
la lkozás esetén a kezdő évben az 
ál ta la foglalkoztatot t lé tszám után 
já r az adóa lap-mentesség , á ta la -
kulással létrejövő vá l la lkozásnál 
pedig a jogelőd vál la lkozó stat isz-
t ika i l é tszáma a ki indulópont. Az 
adóa lap-mentességet a 2 0 0 5 - ö s 
iparűzési adóbeva l lásban lehet 
majd igénybe venni . Amennyiben 
az adómentességre jogosító adó-
évet követő évben legalább 5 szá-
za lékka l csökken a fogla lkoztatot -
tak száma , a z igénybe vett ked-
vezményt tel jes egészében vissza 
kell f izetni . 

Ötezer házat kötnek idén a szennyvízelvezető rendszerre 

Csatornázási nagyüzem 

Csatornaépítés az Algyői út mentén - a héten folytatódik a munka Fotó: Schmidt Andrea 

Folytatás az 1. oldalról 

Dél-Újszeged, Szőreg (a Ma-
gyar és Iskola utca által hatá-
rolt vonaltól délre és keletre 
fekvő részeken] és Deszk, Kü-
bekháza, Tiszasziget, Újszent-
iván lakói csak jövőre köthet-
nek rá a csatornára, amikor el-
készül a Tisza alatti átvezetés. 
Szentmihály nyomás alatti ve-
zetékkel csatornázott hálóza-
tát és Kecskés csatornahálóza-
tát jelenleg átadásra készítik 
elő a kivitelezők. Béketelep (a 
Hosszú utca kivételével) au-
gusztus végéig csatornázott 
lesz. Újpetőfitelep egy részén 

a vezetékhálózat a földben 
van, a Szilléri főcsatornától 
Algyő felé eső területen foly-
tatják az építést. Kiskundo-
rozsmán 14 kilométernyi csa-
tornát már átadtak, 10 kilo-
méteren folytatják a munkát , 
megkezdik az útépítést. Tá-
pén részben elkészültek, a Rév 
utcától Szeged felé haladnak 
tovább. 

Csepregi András szerint 
nagy gondot jelentett tavaly, 
hogy sokan a rendszer végleges 
elkészülte előtt rákötöttek a 
hálózatra. A szennyvíz azon-
ban a vezetékben maradt, hi-
szen az átemelő még nem üze-

melt, így ezek a vezetékek nem 
rendelkeztek befogadóval. A 
vezetékben pangó szennyvíz 
nyáron büdös, és esetlegesen 
fertőzést is okozhat. Ezért a ki-
vitelezők arra kérik a lakókat, 
hogy csak az értesítés kézhez-
vétele után kössenek a háló-
zatra. 

Idén nyolcvan kilométernyi 
csatornahálózat készül el és öt-
ezer házat kötnek rá a szennyvíz-
elvezető rendszerre - közölte Bu-
csányi István. A csatornaberuhá-
zást megrendelő Szegedi Vízi-
közmű Működtető és Fejlesztő 
Rt. mélyépítési főmérnöke szigo-
rúbb ellenőrzést ígért. A műszaki 

A vádemelés szerint csak ittas vezetésben lehet vétkes a gázoló 

Pénzbüntetésre számíthat 
Csak ittas vezetés miatt fogják felelősségre vonni 
azt a volt rendőrt, aki tavaly augusztus 20-án éjjel 
halálra gázolt egy három gyermekét egyedül nevelő 
felgyői férfit. A nyomozás során kiderült, az áldozat 
kivilágítatlan kerékpárral haladt, s ő is ittas volt. Az 
autó vezetője pedig - bár ittas volt - szabályosan 
közlekedett, s az ütközést lehetetlen volt elkerülni. 

A Csongrád Városi Bíróság tárgyalja annak a volt 
rendőrnek az ügyét, aki tavaly augusztus 20-án ha-
lálra gázolt egy felgyői férfit - értesült lapunk Bari-
né dr. Tóth Évától, a Csongrád megyei ügyészség 
szóvivőjétől. A baleset éjszakáján a vádlott szolgá-
latának letöltése után ittasan ült a rendőrautó vo-
lánjához, és társával együtt Csongrád felé indult. A 
Felgyő határában bekövetkezett szerencsétlenség-
ről a nyomozás során kiderült: a tragédia következ-
tében elhunyt, három gyermekét egyedül nevelő 
férfi is alkoholos befolyásoltság alatt állt a gázolás 

idején. E tanúvallomásokkal alátámasztott tény 
mellett a helyszíni szemle bebizonyította, hogy a 
kerékpárral közlekedő sértett kivilágítatlanul ha-
ladt a főúton, így - mint arra a későbbi láthatósági 
vizsgálat rámutatott - a borult éjszakai időben el-
kerülhetetlen volt a baleset. 

Az ittas sofőr egyébként tompított világítással, a 
megengedett sebességhatáron belül, szabályosan 
közlekedett. Többek között emiatt, illetve minden 
szakvéleményt és tanúvallomást összevetve, a vád-
hatóság nem tudta bizonyítani a halálos közúti bal-
eset okozásának tényét, ezért pusztán ittas vezetés 
vétsége miatt kell bíróság elé állnia a volt rendőr-
nek, akinek társával együtt még tavaly szeptember-
ben megszüntették a szolgálati viszonyát. 

A vádlott büntetlen előélete miatt a várható bün-
tetés ebben az esetben pénzbüntetés és a járműve-
zetéstől való eltiltás lehet. 

B. D. 

Télűző-tavaszváró mulatság Bakson 

Életre kelt a baksi kiszebábu Fotó: Gyenes Kálmán 

A baksiak szombaton sikeresen elűzték a telet, az ün-
nepség a faluházban megtartott ünnepséggel ért véget. 
A télűző-tavaszváró sokadalomnak a máglyára tűzött 
kiszebábu égetésekor óriási meglepetésben volt része. 

Szombaton három óra után nem sokkal megindult a 
télűző-tavaszváró menet a baksi utcákon. A polgárőr-
ség felvezetésével körbejárták a falut, a zenéről az ötta-
gú, utánfutón ücsörgő fúvósütőszenekar gondoskodott. 
A télűzésről nem maradtak fenn ismert népi dalok, 
ezért a zenekar főként lakodalmast játszott, a csujjoga-
tó asszonyok pedig fennen hirdették a jól ismert rig-
must: „Ez a legény olyan szép, mint a háromlábú 
szék". Ezen persze egy falubéli férfi sem sértődött meg, 
sőt a nagy csinnadratta kicsalogatta a az embereket az 
utcára, s csatlakoztak a telet jelképező kiszebábut kör-
behordozó sokadalomhoz. Népviseletbe öltözött kis-
lányok, kisfiúk, maskarások remélték: a hosszúra 
nyúlt tél átadja helyét végre a várva várt tavasznak. A 
faluház udvarán felállított óriási máglyát a nagy sár mi-
att nehéz volt megközelíteni. 

A szervezők tanakodtak, rá kell-e segíteni egy kis gáz-
égővel a tűzre, de végül a rakás alján felhalmozott széna 
megtette hatását, óriási lángok törtek az ég felé. Előtte 
azonban Búza Zsolt, a mulatságot szervező Baksi Kultu-
rális Egyesület vezetője szellemes versikében adta ki útját 

a hideg napoknak. A máglyára a férfialak mellé tették a 
menetben körbehordozott másik kiszebábut is. - Jól 
szúrjátok bele - kiáltott a tömegből egy idősebb asszony 
- , ha elszalad, még egy hónapig fűthetünk! A tűz fellob-
banását nagy juhhézás köszöntötte, a népes közönség 
csak akkor rémült meg, s derült nagyot, amikor a férfibá-
bu életre kelt, s elszaladt. így hát a télűzés sikeresen vég-
ződött. Mindeközben finom fánkot kínáltak. Már az ég 
alját nyaldosták a lángok, amikor a résztvevők bevonul-
tak a faluházba. Az öltözőben a tízéves Csatlós Vivient 
hárman is öltöztették. A néptáncosok vezetője, Baloghné 
Váradi Brigitta mutatta meg Vivi édesanyjának, hogyan 
kell felkötni a kötényt. 

- Nagyon izgulok, 28 gyermek jár a csoportba, de közü-
lük nyolcan betegek, ami megnehezítette a felkészülést -
mondta Baloghné. 

Öt órára zsúfolásig megtelt a faluház színházterme. Az 
ünnepség előtt kiadónk játékkal és ajándékokkal kedves-
kedett a résztvevőknek. A baksiak dicséretére legyen 
mondva, jól megfeleltek minden kérdésre, nem csupán 
azt tudták, hogy lapunkat 1910-ben alapították, de azt is, 
mi a Délmagyarország internetes címe. így számos aján-
dék talált gazdára, s a felfokozott hangulatú esten óriási 
sikert aratott a 90 fellépő óvodás és iskolás, valamint a 
Baksi Kulturális Egyesület Poén Színtársulata. 

NYEMCSOK ÉVA 

ellenőrök számát növelték. Ter-
veik szerint év végére 90 százalé-
kos készültségi fokra jutnak a ki-
vitelezők. A vezetéképítéssel pár-
huzamosan a Strabag elkezdi a 
szennyvíztisztítónál a munkála-
tokat. Eddig Alsóvároson helyez-
tek üzembe kész csatornát, év 
végére viszont számos helyen 
használhatják majd a lakók a 
szennyvízelvezető rendszert. 

A kivitelező idén száz méte-
renként helyreállítja az utat, így 
könnyebb lehet a közlekedés. 
Homok helyett pedig más anya-
gokkal állítják helyre ideiglene-
sen az utakat. 

m .b . i . 

H Í R E K 
VASZY KÓRUS 
AZ ÁLLAMI ÜNNEPEN 
A szegedi Vaszy Viktor Kórus is 
énekel március 15-én este a 
nemzeti koncertteremben, a 
hivatalos állami ünnepségen. A 
művészeti díjak átadására is 
ezen a gálaesten kerül sor, amit 
az MTV élő, egyenes adásban 
közvetít. A Gyüdi Sándor 
vezetésével működő szegedi 
énekkar a Rabszolgakórust adja 
elő Verdi Nabucco című 
operájából, valamint a Szózatot 
együtt énekli a közönséggel. 

ELMARADNAK A VÉGZETEK 
A végezet hatalma című 
Verdi-opera március 16-áraés 
18-ára meghirdetett előadásai 
sorozatos megbetegedések miatt 
elmaradnak a Szegedi 
Nemzeti Színházban. A március 
16-ára szóló Kazinczy 
Ferenc-bérletek március 29-ére 
érvényesek. A március 
18-ára megváltott jegyek A 
végzet hatalma helyett aznap 
műsorra tűzött Anconai 
szerelmesek című zenés játékra 
érvényesek, vagy a vásárlás 
helyén más előadásra 
cserélhetők, illetve 
visszaválthatók. 

ELŐADÁS 
A PAPRIKATERMESZTÉSRŐL 
A Dél-alföldi Biokultúra 
Egyesület szervezésében Patyi 
Pál kertészmérnök tart előadást 
az ökológiai 
paprikatermesztésről és 
-feldolgozásról ma este 6 órától a 
szegedi Gabonatermesztési 
Kutató Kht. laborépületében. 

A FÁBRY-SHOW KÉT 
HUMORISTÁJA 
A Fábry-show két fiatal 
humoristája, a szentesi 
Kőhalmi Zoltán és Bödőcs 
Tibor mutatkozik be a Duma 
Színház műsorában. Az 
előadás március 16-án este 7 
órakor kezdődik Szentesen, a 
Tóth József utcai művelődési 
és ifjúsági házban. 


