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Két telep leállása okozott átmeneti zavart 

Ot éve nem volt 
ekkora vízhiány 
Két vízműtelep meghibásodá-
sa okozott átmeneti vízhiányt 
vasárnap este Szeged több vá-
rosrészében. Ez normál eset-
ben nem okozott volna fenn-
akadást, ám a rendszerről az 
ünnepek előtt javítás miatt 
lekapcsolták az északi tele-
pet, ez vezetett az egy másfél 
órás vízhiányhoz. 

A Szegedi Vízmű Rt. ügyeletén 
vasárnap este izzottak a vona-
lak. Mint tegnap megírtuk, a 
város számos pontjáról telefo-
náltak a fogyasztók, hogy alig, 
vagy egyáltalán nem folyik víz 
a csapokból. 

Az első hívások este 8 óra után 
érkeztek a szolgáltató központjá-
ba. A szakemberek azonnal ke-
resni kezdték a hibaforrást. - A 
csőtörés gondolatát rögtön kizár-
tuk, ugyanis a 4-es és az 5-ös víz-
műtelep hibát jelzett a folyamat-
irányító központban - nyilatkoz-
ta lapunknak Bodor Dezső, a 
Szegedi Vízmű Rt. műszaki igaz-
gatója. 

Szeged és Algyő vízellátását 
összesen hét vízműtelep és 
nyolcvanöt kút látja el. A 4-es 
Klebelsbergtelep és Alsóváros ha-
tárán, a Tompái kapu utcában, 
az 5-ös pedig a Fonógyári úton 

található. A 4-esnél az úgyneve-
zett kismegszakító hibásodott 
meg, míg az 5-ösnél a folyamat-
irányító berendezés egy része 
ment tönkre. Mind a két vízmű-
telep leállt. Ezért jeleztek Újsze-
ged és Szőreg egy részéről, vala-
mint a Rókusi körútról, illetve a 
Belvárosból vízhiányt. - Mivel az 
összekötött vízműtelepek körbe-
veszik a várost, mindegyik képes 
vizet eljuttatni mindenhová, így 
pontosan nem lehet tudni, hány 
fogyasztót érintett az időszakos 
vízhiány - folytatta a műszaki 
igazgató. 

A két vízműtelepnél az ügyelet 
kézzel indította el a rendszert, 
így egy, másfél óra leforgása alatt 
újból folyt víz a csapokból. 
Egyébként két telep kiesése nor-
mál esetben nem jelent problé-
mát, azonban a négynapos ün-
nep előtt lekapcsolták a legna-
gyobb vízműtelepet, az északit. 
Erre azért volt szükség, mert hi-
bát vettek észre a telep algyői le-
ágazásánál. Most már mind a 
hét vízmű újból üzemel. 

Ehhez hasonló nagy kiterjedé-
sű vízhiány legutóbb 1998-ban 
volt a városban. Akkor az északi 
vízműtelep főnyomóvezetéke 
robbant szét. 

K . T . 

Kazánrobbanás a Róka utcai iskolaépületben 

Megmentették 
a teljes berendezést 

Szerencsére, a robbanáskor nem tartózkodott senki az épület-
b e n . Fotó: Tésik Attila 

Folytatás az 1. oldalról 

- Két első és két második osztá-
lyunk tanult a Róka utcán. így 
összesen kilencvennyolc gyer-
meket kellett elhelyeznünk a fő-
épületben - mondta lapunknak 
Bán Sándorné igazgató. - Ezt úgy 
sikerült elérnünk, hogy átmene-
tileg megszüntettük a szaktan-
termeket, oda helyezve el az osz-
tályokat. 

Az intézményvezető hétfőn 
délelőtt kísérte el Paragi István 
építészmérnököt és Mucsi 
Lászlót, a polgármesteri hivatal 
műszaki irodájának vezetőjét, 
hogy a szakemberek fölmérhes-
sék a robbanás okozta kár mér-
tékét. 

- Mindenképpen megvárjuk a 
statikus jelentését, ebből derül 
majd ki, hogy hozzá kell-e nyúlni 
az épülethez, vagy nekifogha-
tunk a helyreállításnak - mondta 

Mucsi László a szemlét követő-
en. 

Az iskolaépületen akkor is van 
mit csinálni, ha a falakhoz nem 
kell hozzányúlni. A folyosó falán 
egymás mellett elhelyezkedő két 
gázkazán közül az egyik teljesen 
megsemmisült, a robbanás a 
szerkezet palástját is megsemmi-
sítette. A keletkezett légnyomás a 
kazán közepét a földre lökte, s ki-
törte az osztályteremnek a folyo-
só felőli ablakait. Az udvar felőli, 
megrongálódott nyílászárókat 
már a tűzoltók távolították el, 
hogy ne akadályozzák az oltást. 

Az iskolaépület - ahogy az ösz-
szes többi a városban - rendelke-
zik biztosítással, így a keletke-
zett kár helyreállítási költsége 
csökkenthető. 

A tűzoltóságtól származó in-
formációnk szerint a robbanás 
okát a szakértők még vizsgálják. 

KOROM ANDRÁS 

Megkezdődött a csatornaberuházás Szegeden 

Felvonultak a munkagépek 
Folytatás az 1. oldalról 

A három cégből álló konzorcium 
egyik képviselője, Koncz István, 
a Betonút Rt. mélyépítési főmér-
nöke érdeklődésünkre elmondta, 
először keresztirányban meg-
vizsgálják, nincs-e útban valami-
lyen közmű: víz, gáz, vagy tele-
fonkábel. Míg a Göndör soriak 
közül néhányan a munkálatokat 
figyelték, az egyik lakó megje-
gyezte: - Összegyűltünk szépen! 
Nemhogy inkább mi is ásnák az 
árkot. 

Reggel kilenc órakor Botka 
László polgármester is megtekin-
tette a munkálatokat. Szeged el-
ső embere a helyszínen elmond-
ta: a városban összesen 253 kilo-
méter csatorna épül 36 hónap 
alatt. Elhangzott, a beruházás 11 
ezer ingatlant érint, ami a szege-
di ingatlanállomány 28 százalé-
ka. 

A lakók panaszát meghallgatva 
a polgármester ígéretet tett arra, 
hogy minél hamarabb elszállít-
ják a Göndör soron, a Sallai Imre 
utca végén lévő illegálisan lera-
kott hulladékot. 

Csepregi András, a Hídépítő 
Rt. területi vezetője fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy a ki-

Botka László polgármester a Göndör soron jó munkát kívánt a kivitelezőknek. Fotó: Gyenes Kálmán 

vitelezés ütemezése az adott 
munka nehézségi foka, a csa-
torna tervezett nyomvonalán 
talált közművek, valamint a 
közlekedés miatt állandóan vál-
tozik. 

- A karácsonyi ünnepek ideje 

alatt az akadálymentes közleke-
dés biztosítása miatt december 
10-én leállunk a munkával. A 
hóolvadás után pedig újabb terü-
leteken, március, április hónap-
ban várhatóan 20-22 új helyszí-
nen kezdődik csatornázás. A la-

kosságot minden esetben értesít-
jük, és bizonyos határok között 
természetesen a lakossági igé-
nyeket is figyelembe vesszük a 
kivitelezéskor - tette hozzá a 
Hídépítő Rt. területi vezetője. 

A. T. J . 

Kisegítő autóbuszok, napközben 3-as helyett 3F-es villamos 

Temetői járatok halottak napján 
Mindenszentek és halottak napja miatt 
megváltozott menetrend szerint közleked-
nek a hét végén a Tisza Volán Rt. és a 
Szegedi Közlekedési Társaság járatai. 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

A 4-es villamos október 31-től november 2-ig 
a téli menetrendben munkanapokra kiírt 
időpontokban indul. A 3-as villamos Tarján-
ból 5.02-5.42-ig, valamint 19.42-20.02-ig 
20 percenként, 20.30-22.30-ig 30 percen-
ként közlekedik. A vadaspark felől a 3-as 
4.50-6.10-ig 20 percenként, 20.30-22.30-ig 
30 percenként indul (nap közben a 3-as villa-
mos helyett is a 3F jelzésű villamos szállítja 
az utasokat). 

A 3F jelzésű kocsik Tarjánból 6.06-18.06-ig 
12 percenként, 18.22-19.22-ig 20 percen-
ként járnak. A Fonógyári útról 6.27-kor, vala-
mint 6.51-18.51-ig 12 percenként, 
19.02-20.02-ig 20 percenként indulnak a 
3F-es villamosok. 

# 

November l-jén és 2-án, szombaton és va-
sárnap Szegeden, a 35-ös autóbuszvona-
lon - a várhatóan megnövekvő utasforga-
lom miatt - kisegítő járatokat közlekedtet. 
A temetői járatok Tarjánból 8.05 és 16.35 
között, valamint visszafelé, az Ikarus elől 
8.30 és 17.00 között félóránként indul-
nak. 

Ugyanígy november 1 -jén és 2-án temetői 
járatok közlekednek a 90H Lugas ut-

ca-Csillag tér-Rókusi krt.-Izabella 
híd-Belvárosi temető autóbuszvonalon is, a 
hamvasztóig. Óránként indulnak járatok a 
Lugas utcából 8.05-től 16.05-ig, visszafelé 
a hamvasztótól 8.30-tól 16.30-ig, illetve a 
90Y Lugas utca-Csillag tér-Tarján-Mak-
kosházi krt.-Rókusi krt.-Vásárhelyi Pál 
u.-Cserepes sor-Szabadkai út-Horgosi 
út-Vadkerti tér útvonalú járat is a Vadkerti 
térig, mindkét napon 30 percenkénti indu-
lással (a Lugas utcából 8.50-től 18.50-ig, 
visszafelé a Vadkerti térről 9- 15-től 
19.15-ig, a szombati közlekedési rendhez 
hasonlóan). 

Az utazási információkkal kapcsolatban a 
forgalomirányító helyeken adnak bővebb tá-
jékoztatást. 

Engedéllyel összefestett troh, titokban befújt autóbusz 

Keresik a szőregi graffitist 
Jelentkezett a szőregi buszfir-
kálási ügy nyomravezetője. Az-
óta öt újabb autóbuszt festettek 
be a graffitisek, akiket még tet-
tenérés esetén is nehéz meg-
büntetni. 

Évente 2-3 millió forintos kárt 
okoznak a rongálok, köztük a 
graffitisek a Szegedi Közlekedé-
si Társaságnak - tájékoztatta 
lapunkat Szabó Péter forgalmi 
osztályvezető. Műszak végén, 
éjszakára egyetlen jármű sem 
marad őrizetlenül: a kocsikat 
valamennyi vonalról beviszik a 
Csáky utcai remízbe, ahol egy 
őrző-védő szolgálat vigyáz a 
trolibuszok épségére. Éppen 

ezért a telepen ritkán próbál-
koznak a graffitisek és más 
vandálok, akik közül többet el-
fogtak már az őrök. A firkálok 
csaknem kizárólag a forgalom-
ban, menet közben, rejtőzköd-
ve dolgoznak, éppen ezért fele-
lősségre vonásuk is nehéz. A 
büntetéshez néha még a tetten-
érés is kevés, mert a hivatalos 
eljárás szabályai szerint is bizo-
nyítani kell, hogy valóban a 
meggyanúsított személy fir-
kált. 

Az autóbuszok is mind gyak-
rabban esnek áldozatul a graffiti-
sek díszítőkedvének. Nyáron a 
szőregi végállomáson fújtak be 
két kocsit. A csuklós buszok ol-

dalát szinte teljesen beborították 
a firkák, amelyeket viszont sike-
rült egy új oldószerrel eltávolíta-
ni. Minderről Födi László, a Ti-
sza Volán Rt. rendészeti és va-
gyonvédelmi önálló iroda vezető-
je tájékoztatott bennünket. 

A szőregi buszok megrongálása 
után a Tisza Volán Rt. jutalmat 
tűzött ki a nyomravezetőnek, s a 
rendőrség megkezdte a nyomo-
zást. A fölhívás megtette hatá-
sát: jelentkezett valaki, aki állítá-
sa szerint tudja, kik okoztak kö-
zel 200 ezer forintos kárt a busz-
társaságnak. A nyomravezető ki-
létét, kérésére, a tanúvédelem 
szabályai szerint, titokban tartja 
a rendőrség. 

A csuklós Skodát a város és az SZKT jóváhagyásával firkálhatták össze. Fotó: Schmidt Andrea 

Kevéssel a szőregi buszfestés 
után Petófitelepen is munkába 
lendültek a graffitisek: ott két 
járművet fújtak össze, míg nem-
régiben Kiskundorozsmán há-
rom buszt dekoráltak ki. Vala-
mennyi kocsiról lemosták már a 
graffi tikét. 

Minden utas láthatja, hogy a 
firkálok nemcsak kívülről, de az 
utastérben is örömüket lelik a 
monogramok, szövegek és egyéb 
betűjelek rajzolgatásában. Folya-
matosan küzdenek ellenük, nyo-
mukban járva az egyre jobb mi-
nőségű, és a felület eredeti festé-
sét megkímélő oldószerekkel, de 
- amint a rendvédelmi szakem-
ber fogalmazott - az előny sajnos 
a firkálóknál. 

A városban tetőtől kerékig 
graffitikkel borított, csuklós Sko-
da trolit viszont nem titokban 
fújták össze: a kocsit a szegedi 
autómentes nap rendezvényei-
nek sorában kínálták föl a szóró-
fejes palackok serdülő virtuózai-
nak, hogy egyeztetett terv szerint 
kiélhessék rajta alkotó vágyai-
kat. 

A szegedi trolifestés fogadtatá-
sa - amint az várható volt - ve-
gyes: akad, aki szerint így jobban 
mutat a korábban kopott bordó 
színben szaladgáló troli, mások -
az utcákat erőszakosan elborító 
rajzok esküdt ellenségei - úgy vé-
lik, a tetszőlegesen egymás mellé 
dobált motívumok halmaza nem 
művészet, csupán vizuális kör-
nyezetszennyezés . 

NYILAS PÉTER 


