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Szeszélyes időjárás sokkolja az országot 

Nyári eső: áldás és átok 
Míg hazánk északi részén la-
kókat telepítettek ki az árvíz-
szerű eső miatt , addig megyén-
ket gyér zápor öntözte. Borsod 
megyében közel 200 embert 
kellett otthonából eltávolítani, 
épületek dőltek össze, több 
százmillióra teszik a kárt. 

Ilyen kis területű országban rit-
kán fordul elő, hogy a lehulló 
csapadék mértéke térségenként 
és megyénként ennyire eltérő le-
gyen. Míg Dél-Magyarországon 
alig 10 millimétert, addig észa-
kon akár ennek tízszeresét is 
mérték a szakemberek. 

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében 179 embert kellett kitele-
píteni, 7 épület dőlt össze és 31 
vált életveszélyessé a hét végi 
nagy esőzések és a medrükből ki-
lépett folyók, patakok miatt. A 
megyében az áradás okozta pusz-
títás mértéke elérheti a több 
százmilbó forintot. 

Örülnek a vízügyesek 

A Dunán és megáradt mellék-
folyói mentén 555 kilométer 
hosszú árvédelmi vonalon tarta-
nak első- és másodfokú készült-
séget. Budapesten tegnap hajnal-
ban tetőzött az árhullám, de a 
Duna vízgyűjtőjében ma és hol-
nap jelentős csapadék várható, 
ami lassítja az ár levonulását. 

A Balatonon nyaralók ugyan 
nem, de a vízügyi szakemberek 
örülnek a hirtelen jött égi áldás-
nak, mert megemelkedett a tó 
évek óta csökkenő vízszintje. A 
Balcsi így átlagosan 51 centimé-
ter lett, ám ezzel együtt is jóval 
alatta a maradt a kívánatos 101 
centiméternek. 

Csongrád megye és általában a 
dél-alföldi régió jellemzően szá-
raz övezet, itt gyakrabban küzd a 
mezőgazdaság aszállyal, mint a 
sok esőzés okozta gonddal. Me-
gyénkben az idén február-márci-
usban és 2001 szeptemberében 
hullott jelentős mennyiségű csa-
padék, ezektől eltekintve az el-
múlt esztendők minden hónap-

A szegedi Fürj utca kutyájának sem kell ez a rengeteg víz. Fotó: Miskolczi Róbert 

jában a sokévi átlagnál kevesebb 
eső esett. Az idén januárban pél-
dául összesen 6, márciusban 4 
milliméternyi égi vízzel kellett 
beérnünk. 

Csendes Tisza és Maros 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (Ativizig) tájékozta-
tása több mint megnyugtató: az 
esőzések kapcsán, valamint eb-
ből a folyami árhullámból térsé-
günkben nincs árvízi, vagy belví-
zi veszély. Árvízvédelmi készült-
ség sem a Tisza alsó szakaszán, 
sem a Maroson, a Körös vidékén 
nincs és várhatóan nem is lesz, 
sőt Szegednél a Tisza most kife-
jezetten alacsonyan, 164 centi-
méteres magasságban mossa 
partjait. 

Persze a megye számos pont-
ján okozott kellemetlenséget a 
hirtelen lezúduló eső, ám a szá-

raz talaj gyorsan „megitta" a rég 
nem látott vizet. 

Az égből aláhulló víz térségün-
ket amúgy komolyabban nem 
veszélyezteti, sőt egyes területe-
ken a mezőgazdaság számára ki-
fejezetten jól jön. Mint azt Ben-
ke György, az Ativizig főtanácso-
sa elmondta, a csaknem négy 
megyére kiterjedő területükön 
82 ponton mérik a lehulló csapa-
dék mennyiségét, s az állomások 
adatai összességében azt mutat-
ják: az özönvíz elmarad. 

Záporok és zivatarok 

Csongrád megyében az elkö-
vetkező 3-4 napban nagyobb eső-
zéssel nem kell számolni, esetleg 
kisebb záporok, zivatarok fordul-
hatnak elő - tájékoztatta lapun-
kat a szegedi meteorológiai állo-
más ügyletese. Szegeden a leg-
több csapadék augusztus 9-én 

hullott, 42 millimétert mértek. 
Makón és Hódmezővásárhely 
térségében már jóval több eső 
esett. A hagymavárosban 68, 
míg Vásárhelyen 118 millimé-
tert mértek. 

Régiónkban inkább az aszály 
jelent gondot, nem az eső. A me-
teorológus szerint nálunk ez a 
csapadékmennyiség igen ritka, 
úgy harminc-harmincöt éven-
ként zúdul jelentősebb eső Sze-
gedre. Utoljára 1965. szeptem-
ber 5-én fordult elő, hogy 50 mil-
liméter fölötti adatot mértek a 
megyeszékhelyen. 

A Bajai úti meteorológiai állo-
máson kettős falú edénybe hullik 
az eső. Hat óránként ellenőrzik a 
tálkát, tartalmát később mérő-
edénybe öntik. Ha tíz millimé-
tert mutat a skála, az azt jelenti, 
hogy négyzetméterenként tíz li-
ternyi eső esett. 

O. K. K.-K. T. 

Cigifuvar, 
ukrán 
zárjeggyel 
Közel 270 jogsértő cselekményt 
derítettek fel a Vám- és Pénz-
ügyőrség Dél-alföldi Regionális 
Parancsnokságának munkatár -
sai az elmúlt napokban. 

Röszkén akarta elhagyni az or-
szágot K. K. T. bolgár teherau-
tó-sofór, aki személygépkocsikat 
szállított át hazánkon. Arról vi-
szont nem beszélt sem a belépés-
kor, sem pedig a röszkei ország-
kapuban, hogy a szállítmány 
egyik autójában jelentős meny-
nyiségű gépkocsialkatrészt és 
-tartozékot rejtett el. K. a 145 da-
rabból álló, 1 millió 300 ezer fo-
rintot érő rakománytól búcsút 
vehetett, s csempészet vétségé-
nek alapos gyanúja miatt eljárást 
is indítottak ellene. 

A szentesi vámhivatal járőrei 
közúti ellenőrzést tartot tak a 
Szentest Hódmezővásárhellyel 
összekötő úton. Megállítottak 
- többek között - egy Wartbur-
got, amit H. S. vásárhelyi lakos 
vezetett. A J. K. szegedi polgár 
tulajdonában lévő autó hátsó 
ülésén két papírdobozban 500 
darab ukrán zárjegyes, a cso-
magtartóban pedig 4248 doboz 
szintén ukrán zárjegyes ciga-
rettát fedeztek fel a pénzügy-
őrök. Az 1 millió 200 ezer fo-
rint értékű füstölnivalót a fi-
náncok lefoglalták, s ismeret-
len elkövető ellen visszaélés jö-
vedéki termékkel bűntet tének 
alapos gyanúja miat t kezdődik 
eljárás. 

B . Z . 

Balogh Eleméi: rendezettség, tisztaság, közbiztonság, átláthatóság 

Családias városjövőt képzel 
Először találkozott polgármes-
terjelöltként a választókkal hét-
fő este Balogh Elemér, a Szegedi 
Tudományegyetem jogi karának 
professzora. A jobboldal jelöltje 
egy nagy családhoz hasonl í to t ta 
a várost, aminek működését is 
ilyen közösségként képzeli el. 

Tisztelt szegedi polgárok! - így 
fordult a jelenlévőkhöz hétfő este 
a Kárász utcai Átrium Üzletház 
udvarában Balogh Elemér, a 
jobboldal által támogatott füg-
getlen polgármesterjelölt. 

A kilencgyermekes professzor, 
három lány és hat fiú édesapja 
elmondta: világos elképzelése 
van a város fejlődését illetően, s 
újszerű kapcsolatokat igyekszik 
kialakítani a szegediekkel. Nem 
a protokollmegjelenéseket szor-
galmazza, hanem a minél gyako-
ribb találkozásokat: utcán, pia-
con, boltban, s egyebütt. - Én ed-
dig is kerékpáron és autóbuszon 
közlekedtem, a jövőben sem lesz 
másképpen - mondta Balogh. 

A polgármesterjelölt öt kulcs-
szóban határozta meg program-
jának alapjait, amelyek szerinte 
egy nagy család működésének is 
a feltételei: rendezettség, tiszta-
ság, egészség, közbiztonság és át-
láthatóság. Külön pontban fogal-
mazta meg az integráció kérdé-
sét, ami az ő olvasatában annyit 
jelent, mint a városért való lobbi-
zás, az egészségügyi reform meg-
valósítása, a működő tőke Sze-
gedre hozatala, az egyetem szel-
lemi potenciáljának közkinccsé 
tétele. 

Balogh a helyi országgyűlési 

A jövőben az egyetem szellemei potenciálját jobban ki kell majd 
h a s z n á l n i . Fotó: Scbmidt Andrea 

képviselőkkel politikai színezet-
től függetlenül szeretne „barátsá-
gos, jó viszonyt" kialakítani. 

Lapunk kérdésére, hogy mely 
pártoktól és civil szerveződések-
től vár támogatást, Balogh Ele-
mér elmondta, a Professzorok 
Batthyány Köre, a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség és 
az MDF helyi szervezetei támo-
gatják polgármesterjelöltségét. A 
Fidesz-MPP belső ügyeit nem is-
meri, de az ő támogatásukra is 
számít. Függetlenként minden 
olyan jóhiszemű civil vagy politi-
kai egyesülésnek a támogatásá-

ban bízik, a baloldaliakban is, 
amelyek elfogadják az ő elképze-
léseit. 

• 
Balogh Elemér 44 éves jogász-
professzor 30 éve él Szegeden, 
1983-ban, a József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Jíarán szerzett diplo-
mát. Később a freiburgi egyete-
men folytatott jogtörténeti ta-
nulmányokat. Felesége orvos, ki-
lenc gyermekük született. Ven-
dégprofesszorként Freiburgban 
és Berlinben is tanított. 

K.F. 

Jegyüzérek 

Magyarországon már nem igazán népszerű a foci. Magukat rend-
kívül okos embernek tartó szakértők harsogják ezt a nézetüket. A 
lelkesebbek még elméleteket is gyártanak igazuk alátámasztásá-
ra. Gyanítom, valamelyik egyetem fáskamrájában már rejtezik 
olyan szakdolgozat, amelyik szociológiai alapon meg is magya-
rázza, miért ábrándultak ki az emberek mifelénk ebből a csodála-
tos játékból. 

Nos, ha van ilyen „tudományos" munka, kéretik mihamarabb 
átírni. Mint ahogy az elméletkovácsok is fújjanak visszavonulót 
egy pár napra, mert hogy lázban, méghozzá futball-lázban ég az 
ország. Lakótelepi gyerkőc faggatja apját, ugyan miért nincs nekik 
legalább egyetlen zalaegerszegi rokonuk, mert akkor azt sorba ál-
líthatnák meccsbelépőkért a ZTE-Mancbester mérkőzésre. A 
derbire nézőcsoportot szervezők már kora délután bejelentették, 
úgy teli már valamennyi buszuk, hogy szakadozik mindnek az 
összes oldala. Rádióból harsog a hír: Pesten már egyeden belépő 
nincs, miközben a fővárosból röppen az SMS-üzenet - de hát még 
el sem kezdték árulni. Ebben a jegyvadász-kavarodásban csak az 
tűnik biztosnak: a 4-5 ezer forintos belépők szerdán este akár 
négy-ötszőrös áron is gazdára találnak, s méteres mosoly szalad-
gál majd az összes jegyüzér arcán. 

Hát ennyit a labdarúgást nem szerető magyarokról. Jó, tudom, 
a jegyeket hajszolok nagyobb fele nem a zalegerszegi vitézekre, 
sokkal inkább a Manchesterből érkező világsztárokra kíváncsi. 
De sebaj! Legfrissebb fociőrületünk azért így is nagyon hasznos 
lehet. Például eszébe juttathatja a beruházásokra pénzt osztók-
nak: van Európában egy ország, amelyik világversenyek rendezé-
séről álmodik, csak momentán egyeden nagyobb méretű, euró-
pai szintű stadionja sincs. A jegyőrületet látva talán a szülők fejé-
ben is megfogalmazódik a gondolat - mégis, mi lenne, ha gyerme-
künket nem elriasztanánk a sporttól, hanem számítógép elől a 
pályára zavarnánk -Ha pedig a tengernyi rövid, hosszú, netán kö-
zéptávú sportprogramunk is odáig formálódna, hogy edzői licen-
cek mellett, mondjunk szó esne, hány focilabda is van egy-egy ál-
talános iskola szertárában, akár hálát is rebeghetnénk Beckha-
méknek. 

Addig pedig hallgassuk a híreket jegyekről, Puskás-stadionról, 
meg Alex Fergusson manchesteri csodacsapatáról. És nézzünk ki 
az ablakon - hátha került már aszfalt arra a paneldühöngóre, 
ahol valaha gyerekek labdáztak, de évek óta már csak kátyúk ve-
télkednek azon, melyikük is nőtt mélyebbre. 

Képtárat álmodott 
Folytatás az 1. oldalról 

Természetesen tisztában vannak 
azzal, mi az ilyen beruházások 
szabályos menete, de úgy vélik, 
érdemes felhívni a figyelmet a re-
mek ötletre. Mert az idei tábla-
képfestészeti biennále is bizonyí-
totta: nem sikerült megfelelő 
megoldást találni az eladott Hor-
váth Mihály utcai képtár pótlá-
sára. 

- Szeretném, ha a Csongrád 
megyei képzőművészek végre 
olyan kiállítóhelyet kaphatná-
nak, amely méltó hozzájuk, a vá-
ros rangjához és szellemi életé-
hez is - mondja Balogh Levente 
szegedi építészmérnök, aki 
posztgraduális képzésen vett 
részt a pécsi egyetemen, és diplo-
mamunkaként készítette el a li-
getbe illeszkedő képtár tervét. A 
képtár festők, szobrászok, grafi-
kusok, sőt színészek, muzsiku-
sok számára is bemutatkozási le-
hetőséget biztosíthatna, azaz a 
művészetek templomaként mű-
ködhetne. Balogh Leventét rég-
óta foglalkoztatja az újszegedi 
hatalmas park sorsa, mutatja azt 
az albumát is, amelybe a ligetről 
készült régi fotókat és dokumen-
tumokat gyűjtötte össze. Ebből 
kiderül: a szegediek már az 
1879-es nagy árvíz előtt is pihe-
nésre és szórakozásra használták 
a területet. Az építész a régi Viga-
dó mögé, a Székely sortól 2-3 
percnyi sétára, a középső sétány-

tól is 3-4 percnyi gyaloglásnyira 
képzeli el a Makovecz Imre nevé-
vel fémjelzett organikus szellem-
ben fogant épületét. Azért ez len-
ne az ideális hely, mert úgy véli: 
az embereknek legalább egy rö-
vidke sétával rá kellene hango-
lódniuk, hogy képzőművészeti 
kiállításra mennek. 

Balogh Levente 1500 négyzet-
méter alapterületű képtára domb-
szerűen simulna környezetbe, ki-
felé szinte nem is mutatná egy 
épület képét. Az elkészült maket-
ten is látható: olyan, mintha a 
földből nőne ki. Két és fél méter 
magas domb venné körül a zöldbe 
ágyazott, két aszimmetrikus 
szárnyból álló létesítményt, 
amelynek belső szintje 70-80 
centiméterrel mélyebben lenne, 
mint a környező terepszint. Az 
épületszárnyakban elhelyezkedő 
kiállítótermek mobil faiakicai len-
nének elválasztva, döntött üveg-
falon keresztül kapnák a megvilá-
gítást. Az épületben kis kávézót is 
ki lehetne alakítani. A terv szerint 
a képtár pandanjaként egy 15 mé-
ter magas kilátó is felépülhetne, 
amely vasárnapi családi kirándu-
lások célpontja lehetne. Tetejéről 
jól belátható lenne az egész liget. 
Pontos költségvetési számításo-
kat még nem végeztek, de körül-
belül 300-350 millió forintból 
megvalósítható lenne Balogh Le-
vente és a megyei képzőművészek 
álma. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Tímár, döntés előtt 
Folytatás az 1. oldalról 

Tímár László lapunknak tegnap megismételte korábbi nyilatkozatát, 
amely szerint döntésének meghozatala és szerdai bejelentése előtt fi-
gyelembe veszi a város, a Fidesz-MPP és a jobboldal érdekeit, mert 
számára azok sokkal fontosabbak, mint egyéni ambíciói. Az alpolgár-
mester megjegyezte, két hónappal az önkormányzati választások 
előtt nem akarja nehéz helyzetbe hozni a várost. 

Bartha László szegedi polgármester, a Fidesz-MPP szegedi csoport-
jának elnöke lapunknak azt mondta, hétfőn nem kapott levelet Tí-
már Lászlótól. Bartha azt is elmondta, hogy ma négyszemközt tárgyal 
az alpolgármesterrel és más mellett ezeket a kérdéseket is érintik. 

OLÁH ZOLTÁN 


