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Kétezer embert mozgatnak 

Vizsgázik a megyei védelem 
Kétnapos válságkezelési gyakor-
lat kezdődött tegnap Csongrád 
megyében. Ma Algyőn „éles-
ben" vizsgázik a védelmi bizott-
ság, valamint a rendvédelmi 
szervek és 48 szervezet. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Több hónapos előkészítő munka 
előzte meg a Védelem 
2003-Csongrád elnevezésű vál-
ságkezelési gyakorlatot, amelyen 
kétezren vesznek részt. A Csong-
rád Megyei Védelmi Bizottság 
koordinálása mellett „feszült ka-

Az elektromos hálózat fölújí-
tása miatt tíz napon át reggeltől 
délutánig nincs áram a sze-
ged-baktói Hídverő utca kör-
nyékén. Az ot thonukban dol-
gozó vállalkozók neheztelnek a 
Démászra. 

- A környékünkön vagy ötven 
vállalkozóról tudok, akik otthon 
dolgoznak, de lehetetlenné teszi 
a munkájukat az egész napos 
áramszünet - nyilatkozta la-
punknak S.-né Márta, aki férjé-
vel baktói házukban rendezte be 
irodáját. Az épületben napköz-
ben nincs áram, telefon, számí-
tógép, telefax nélkül pedig nem 
tudnak dolgozni. Mint kifejtette, 
ha előre tudják, mikor lesi és 
meddig tart a tíznapos villanyki-
maradás, másképp szervezik a 
munkájukat. 

Az érintettek nem vonják két-
ségbe, hogy a Démász Rt. közzé-

tonai viszonyok között bekövet-
kezett terrorcselekmény" és az 
ahhoz kapcsolatos várható ese-
mények, azaz járványhelyzet, 
menekültáradat elhárítását és 
kezelését modellezik. 

- Minden lehetőségre fel kell 
készülnünk, hiszen a veszély-
helyzetek a globalizáció hatására 
nem önmagukban lépnek fel, ha-
nem egymást gerjesztik - fogal-
mazott Kaszás Mihály főtaná-
csos, a gyakorlat igazgatója, a vé-
delmi bizottság titkára. A szak-
emberek úgy állították össze a 
programot, hogy abban másfél 

tette az üzemszünetről szóló föl-
hívást, de az ominózus lapszá-
mot sokan nem olvasták, vagy 
legalábbis nem tűnt föl benne a 
hirdetés. Plakátot, falragaszt se-
hol sem láttak, pedig, mint 
mondják, ha a boltajtóra, né-
hány kerítésre, vagy más, forgal-
masabb helyre kiírják az áram-
szünet tervezett idejét, keveseb-
ben mérgelődnek. A környékben 
olyanok is akadnak, akik nem 
vezették be a gázt: ők délutánig 
nem főzhetnek, fürödhetnek. 

S.-né elmondta, panaszukkal 
sehol sem foglalkoztak: a Dé-
mász tájékoztatása szerint az 
áramszolgáltató szabályosan járt 
el; a városházán megtudták, 
hogy az önkormányzatnak köz-
világítást és ivóvizet kell biztosí-
tania, áramot nem ; a fogyasztó-
védelmi felügyelőségre nem tar-
tozik a dolog (az ügyfél legföljebb 
beperelheti a szolgáltatót); a te-

hónap eseményeinek legfonto-
sabb mozzanatait sűrítették ösz-
sze. Az új idők kihívásának meg-
felelően informatikai fenyegetés-
re is felkészültek. 

Ma Algyőn a terrortámadást és 
annak elhárítását mutatják be. A 
vezetési munka és a bemutató 
mellett számos, kapcsolódó rész-
feladatot is elvégeznek: áruhá-
zakban, gyárakban, közintézmé-
nyekben fellépő veszélyhelyzet 
elhárítását is gyakorolják. 

A Védelem 2003 Csongrád 
költségvetése egyébként ötmillió 
forint. 

rületi képviselő annyit mondott, 
hogy őt is érinti az átalakítás mi-
atti áramkimaradás. 

Kecse Nagy Sándor, a D é m á s z 
Rt. kommunikációs osztályveze-
tője megérti, hogy az ott lakók-
nak kellemetlenséget okoz az 
áramszünet, de a fejlesztés ép-
pen a körzetben élőket szolgálja. 
A Tölgyfa, Völgyérhát, Hídverő, 
Bognár és Forradalom utcák kör-
nyékén korábban többször volt 
feszültségingadozás. 

A munkavégzés idejének 
megválasztásakor igyekeztek 
olyan időszakot találni, amely-
ben viszonylag kevesen tartóz-
kodnak ot thon. Az áramszünet 
szakaszos, a terület egy-egy 
szűkebb körzetére vonatkozik: 
arra, amelyen éppen dolgoz-
nak; tíz napon át tehát sehol 
sem kapcsolják ki egész napra 
a villanyt. 

NY. P. 

SZEMKÖZT A VTV-BEN 
Ma este 19.10-kor Bartha László 
országgyűlési képviselő lesz a 
VTV és a Délmagyarország kö-
zös műsorának vendége. Szeged 
volt polgármestere hivatali ideje 
alatt élharcosa volt a város egész-
ségügyi rendszere magánkézbe 
adásának. A napokban elfoga-
dott kórháztörvány kapcsán Má-
rok Tamás és Oláh Zoltán arról 
faggatják a politikust, hogy 
egyetért-e a privatizáció mostani 
formájával. A beszélgetés szer-
kesztett változatát elolvashatják 
lapunk szombati Szieszta mel-
lékletében. 

NAGY BANDÓ KÖNYVE 
Elkészült az ismert humoris ta , 
Nagy Bandó András tavalyi 
könyvhétre megjelent művé-
nek, az András könyvének 
folytatása. A szerző szerint az 
András II. könyve az első kötet 
utóéletének tekinthető. A tava-
lyi könyv sokakban - főleg egy-
házi körökben és a hívők kö-
zött - megrökönyödést, felhá-
borodást keltett témája, az is-
tenkeresés miat t . A szerző hol-
nap este 7 órától a szegedi Bar-
tók művelődési központban ta-
lálkozik az olvasókkal. 

PÁLYÁZATÍRÁS SZEGEDEN 
Hétfőn tévesen írtunk arról, 
hogy nem oktatnak pályázatírást 
a szegedi egyetemen. A Felvételi 
Információs Szolgálattól kapott 
hír, amely szerint nincs ilyen 
szak és képzés Szegeden igaz 
ugyan, ennek ellenére mégis ok-
tatják ezt a fontos szakmát. A 
Gazdaságtudományi Karon, a 
vállalkozásfejlesztés szakirányos 
hallgatóknak ugyanis ötödévben 
tartanak „Pályázatkészítés" cím-
mel kurzust, amelyen a pályázat-
írás alapjait sajátíthatják el a 
hallgatók. A tévedésért elnézést 
kérünk. 

A Démász Rt. meghirdette az áramszünetet és megértést kér 

Villany nélkül Baktóban 

A szövetség bírálja 
a város elképzeléseit 
Az önkormányzati lakások ér-
tékesítésének tervezett módo-
sítása, a színház működése és az 
egészségügyben várható válto-
zások miat t a szövetség szegedi 
önkormányzati frakciója bírál-
ta a pénteki közgyűlés ezekre 
vonatkozó előterjesztéseit. 

Nem ért egyet az önkormányzati 
tulajdonú lakások értékesítési 
feltételeinek tervezett módosítá-
sával a Fidesz-MPSZ szegedi 
frakciója. Szöllősi Béla frakcióve-
zető-helyettes egy általa vélt el-
lentmondásra hívta fel a figyel-
met tegnapi sajtótájékoztatóján. 
Szerinte hiába akarja a városve-
zetés értékesíteni az önkormány-
zati lakásokat és megszüntetni a 
vegyes tulajdont, ha közben 
rontja az eladások feltételeit. Nö-
vekszik ugyanis az értékesítési 
ár, miközben kevesebb kedvez-
mény jár majd azoknak, akik 
készpénzért vásárolják meg a la-
kást, ugyanakkor a részletfizetés 
esetén nő a kamat, amennyiben 
a közgyűlés pénteken elfogadja 
az előterjesztést. 

Hűvös László képviselő meg-
engedhetet lennek nevezte, 

hogy csökkenjen a városi orvo-
si ügyelet színvonala. Hűvös 
szerint a közalkalmazott i bér-
emelés fedezetét az OEP nem 
biztosítja, így az ügyeletet ellá-
tó mentőszolgálat számára az 
önkormányza tnak kell kifizet-
nie a különbözetet . Ezért azt 
tervezik, hogy egy gépjárművel 
kevesebb áll készenlétben napi 
nyolc órában és három órával 
csökken a gyermekügyelet idő-
tar tama hétköznapokon. A Fi-
desz arra kéri az önkormány-
zatot, hogy kezdjen tárgyaláso-
kat a kormánnyal a hiányzó 
összeg pótlására. 

Kohári Nándor, a Fidesz-frak-
ció tagja szerint nem járható út a 
színház gazdasági helyzetének 
stabilizálására, hogy az intéz-
mény az önkormányzat kérésé-
nek megfelelően csökkentse az 
előadások számát, miközben az 
emiatt keletkező bevételkiesést 
most is 244 millió póttámoga-
tással kell fedezni. Kohári java-
solja: a közgyűlési frakciók rész-
vételével ad hoc bizottság vizs-
gálja meg az intézmény helyze-
tét. 

KÉRI BARNABÁS 

Lázár János ajándéka az érettségizőknek 

Márai Sándor művei 
európaivá nevelnek 
Márai Sándor könyve az európai 
kultúra egyik alapműve, aki 
megismeri, tudni fogja, miért 
fontos életfeltétel a gondolko-
dás szabadsága - hangzott el 
tegnap a vásárhelyi Németh 
László gimnáziumban. Az érett-
ségizők Márai-kötetet kaptak 
ajándékba a polgármestertől, 
bizonyítványuk mellé. 

Az érettségi bizonyítványuk mel-
lé Márai Sándor Egy polgár vallo-
másai című művét kapták aján-
dékba tegnap délután a vásárhe-
lyi Németh László gimnázium 
végzős diákjai. A kötetet a város 
polgármestere adta át a 1 l/A osz-
tály tanulóinak. Lázár János el-
mondta: az európai kultúra egyik 
alapművének olvasása hozzáse-
gíti a fiatalokat ahhoz, hogy eu-

rópai polgárokká váljanak. Hoz-
zátette: Márai Sándor fontosnak 
tartotta a gondolkodás szabadsá-
gát, s az ehhez, illetve a cselek-
véshez való jogot. Ezek az érett-
ségiző fiatalok életében is lénye-
ges szerepet töltenek be. 

A polgármester a bizonyít-
vány és a kötetek átadása előtt 
megjegyezte: a könyv bukásfüg-
getlen, mindenki megkapja. 
Elégtelen osztályzatok azonban 
nem fenyegették a gimnázium 
diákjait, mindenki sikeresen 
túljutott élete első nagy megpró-
báltatásán. 

Az útmutatásnak szánt Má-
rai-kötetet a városban tanuló 
minden diák, így közel félszáz 
végzős megkapja a szóbeli érett-
ségi vizsgák befejeztével. 

T.A. 

Hódmezővásárhely polgármestere az érettségi bizonyítvány mellé 
Márai-kötetet a jándékozott a végzősöknek. Fotó: TésikAttila 

Légből kapott hírek 
a szegedi repülőtérről 
Folytatás az 1. oldalról 

- Magnószalag rögzíti az irányí-
tótoronyban folytatott beszélge-
téseket, így bizonyítható, hogy 
légből kapott a történet, amely 
szerint onnan figyelmeztettek, 
hogy álljak meg az árok előtt. 
Ráadásul jó 1300 méternyire 
voltam a pálya végétől - emlék-
szik a történtekre Ványai Lász-
ló. A pilóta, aki másodmagával 
repült a Dimona típusú, moto-
ros vitorlázógépen, harminc-
éves gyakorlattal rendelkezik. 
Mint mondta, „dobálós, termi-
kes" időben előfordul, hogy a 
szokásosnál durvábbra sikerül 

egy leszállás. - Nem értem, mi-
ért állítja bárki is, hogy nem je-
lentettük az ügyet, hiszen köz-
vetlenül az eseményt követően 
értesítettem a reptér vezetőjét, 
aki pedig megtette a szükséges 
intézkedéseket. Én is kitöltöt-
tem a hivatalos jelentéshez 
szükséges, tízoldalas nyomtat-
ványt. A hatóság vizsgálata nél-
kül a biztosító nem is foglalkoz-
na az ügyel - mondta Ványai 
László. 

A pilóta szerint a repülőgép sé-
rülése csekély. Ványai hozzátet-
te: a gép és az ő papírjai is rend-
ben voltak. 

K.B. 

A Kortárs balettnek európai színvonalú helye lesz 

Kisszínházi háztűznéző 
A Szegedi Kortárs Balett hely-
zete megoldódik. Az együttes az 
újjáépített kisszínházban kap 
helyet, amelynek rekonstruk-
ciója 2005 tavaszára fejeződik 
be. Ez egy tegnapi színházbe-
járáson és az azt követő tanács-
kozáson végleg eldőlt. 

Pászti Ágnes kulturális tanács-
nok kezdeményezésére tegnap a 
helyszínen tekintette meg a kis-
színház rekonstrukció terveit a 
Szegcdi Nemzeti Színház főigaz-
gatója, Székhelyi József, a Szege-
di Kortárs Balett vezetői, Juro-
nics Tamás és Pataki András, va-
lamint a tervező mérnök és a be-
ruházó önkormányzat illetéke-
sei. Mint Pászti Ágnes elmondta, 
a jelenlegi városvezetés Szeged 
művészeti életének meghatározó 
együtteseként tartja számon a 
Kortárs balettet és azon van, 
hogy biztosíthassa működéséhez 
a megfelelő feltételeket. Kiemel-
te, az új színházvezetés ugyanígy 
gondolkodik, amelynek egyik el-
ső bizonyítéka, hogy Székhelyi és 
Juronics megállapodott: az újjáé-
pülő kisszínházban a tetőtéri 
nagy próbatermet a balett hasz-
nálhatja. 

juronicséknak most nyílt 
módjuk rá, hogy a már korábban 
elkészült építési terveket átte-
kintsék és konzultáljanak a ter-
vezővel. Mint kiderült, apróbb 
átalakítások árán a balett végre -
Juronics szavával - „európai inf-
rastruktúrához" jut a megújult 
kisszínházban. 

- A reményeim megnőttek -
kommentálta juronics a tegnapi 
megbeszélést. - Egyrészt azt ta-
pasztalom sok jelből, hogy ez a 
városvezetés hangsúlyosan törő-
dik az együttesünkkel, ami arra 
ad reményt, hogy idővel a művé-
szeti rangjához méltó helyzetbe 
kerülhet Szegeden a társulat. A 
város polgárainak, a közönsé-
günknek a támogatását mindig is 

élveztük cs éreztük; ha most a vá-
ros- és színházvezetők is úgy 
akarják, talán ismét közvetlen és 
élő lehet ez a kapcsolat. A kisszín-
házban végre normális, európai 
körülmények között folytathat-
juk majd a munkánkat. Ne tessék 
semmi extrára gondolni, lesz sa-
ját próbatermünk, öltözőkkel. De 
az önmagában nagyon biztató, 

hogy évek óta most tapasztalom 
újra: az önkormányzati vezetők 
mellett a színház igazgatója is úgy 
áll hozzá az együttessel kapcsola-
tos témákhoz, mint egy művész-
ember, aki látja a balett művészeti 
erejét, értékét és fontosságát. 
Ezért - minden egyéb gondja mel-
lett - a mi problémáink megoldá-
sában is segítőkész. 

A kisszínházi rekonstrukció a 
tervek és remények szerint 2005 
tavaszára fejeződik majd be. Ad-
dig a balett és a színház vezetői 
ideiglenes próbatermet keresnek 
az együttes számára a városban. 
Juronics Tamás egy használaton 
kívüli, tágas tornacsarnokra gon-
dol. 

S. E. 

Mozart Rcquiemjére készült művét próbálja az együttessel Juronics Tamás. Fotó: Schmidt Andrea 
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