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Imádkozzunk, hogyne hirtelen emelkedjen a hőmérséklet 

Ötszázezer homokzsák 
A Tisza vízgyűjtőjén a hóvíz-
készlet a sokéves átlag három-
szorosa. Az alsó-tiszai szaka-
szon, néhány rövidebb sza-
kasztól eltekintve, a gátak ma-
gassága megfelel az előírások-
nak. A raktárakban ötszázezer 
homokzsákot tárolnak árvíz 
idejére. 

Joggal aggódnak a Tisza men-
tén élők, hiszen rémisztő ada-
tok láttak napvilágot. A leg-
frissebb mérések szerint a Sze-
gedig terjedő vízgyűjtőn kilenc 
köbkilométer hóban tárolt víz-
készlet halmozódott fel, ami 
három Balatonnyi víztömeg-
nek felel meg. Ez a sokéves át-
lag háromszorosa. A statiszti-
kákban böngészve kiderült, 
hogy 1999-ben ennél már több 
hó is összegyűlt, ami komoly 
árvizet okozott. Most is vész-
helyzet van, az árvíz mértéke 
azonban attól függ, hogy mi-
lyen gyors lesz a nappali fel-
melegedés. A szakértők sze-
rint, ha hirtelen 15-20 Celsi-
us-fokig kúszik a hőmérők hi-
ganyszála és ez meleg esővel 
párosul, akkor beláthatatlan 
katasztrófa történhet. Az el-
múlt években előfordult már, 
hogy hasonlóan nagy mennyi-
ségű hó halmozódott fel a víz-
gyűjtőkön, de a fokozatos fel-
melegedés és a kedvező időjá-
rás miatt nem alakult ki na-
gyobb árhullám. 

- A felgyülemlett vízmennyi-
ség óriási, tudni kell azonban, 
hogy ebből a Maros vízgyűjtő-
jén 2,2, a Körösén pedig 0,8 
köbkilométer halmozódott fel, 
ami az átlagosnál nem sokkal 
több. - Ezt azért mondom - tá-
jékoztatott Dobi László, az Al-
só-Tisza vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója - , mert Csongrád 
megye vonatkozásában renge-
teget jelent, hogy mekkora ár-
hullám érkezik az említett fo-
lyókon. 

Az igazgató elmondta, hogy fo-
lyamatos árvízvédelmi készen-
létben vannak. Védekezési tervü-
ket aktualizálták és felkészültek 
az árhullámok fogadására. Rak-
tárkészletükben ötszázezer jó ál-
lagú homokzsák vár bevetésre. 

- Háromszázhuszonkét kilo-
méter elsőrendű fővédvonalunk 
van, s a gátak magassága megfe-
lel az előírtaknak. Néhány rövi-
debb szakaszon nagyobb árvíz 
esetén elképzelhető, hogy maga-
sítani kell, de ez nem fog gondot 
okozni, mivel készen állunk -
nyilatkozta az igazgató. Hozzá-
tette: a 2000-es árvíz óta meg-
erősítették a töltéseket Szeged és 
a déli határszakasz között, vala-
mint Csongrádnál elkezdték épí-
teni a partfal burkolatát. Jelentő-
sebb gátfelújítás, gátfejlesztés 
ezen a szakaszon az 1970-es ár-
víz után történt. 

CS. G. L. 
A vízgyűjtő területeken felhalmozódott rengeteg hó nagy veszélyt 
jelent Fotó: Miskolczi Róbert 

Körbefagyott 

lavórban 
SZABÓ C. SZILÁRD 

„A természet egy nyitott könyv, amiből tudni kell olvasni. És 
nincs mentség arra, ha valaki nem tud olvasni ebből a könyvből" 
- mondta tegnap Mészáros Balázs algyői halász, akinek már a 
nagyapja, sőt a dédapja is a Tiszából élt meg. A vízi embernek, aki 
élete nagy részét a folyón tölti, kifinomulnak az érzékei. A víz 
szagáról, színéről, sodrásáról meg tudja állapítani, mit hoz a hol-
nap. Éppen erre voltam kíváncsi, amikor tárcsáztam az algyői ha-
lász számát. Arra kértem, mondja el, szerinte mi fog történni 
most a Tiszán, hogy rekordmennyiségű hó hullott a folyó vízgyűj-
tő területein. 

Mészáros Balázs nagyot sóhajtott a vonal végén, amiből rögtön 
tudtam, nem szolgál jó hírrel. A halász, aki sok mindent látott 
már a folyón, előre mentegetőzött: nem egy vészmadártípus, 
nem akar pánikot kelteni, de ekkora tömegű hó fél évszázada 
nem volt a Tisza vízgyűjtőjén, s ha gyorsan melegszik fel az idő, 
katasztrófahelyzet is előállhat. 

2000-ben fele ennyi csapadék okozott rekordárvizet. Öt eszten-
deje január végén indult el az első nagyobb árhullám, amely hat-
száz centiméteres vízállással hagyta el Szegedet február közepén. 
Ez söpörte ki az ökokatasztrófát okozó cianidot. Később még több 
szakaszban jött nagy víz. Most azonban félő, hogy az irdatlan 
mennyiségű hó és jég egyszerre olvad el, amelynek következté-
ben olyan árhullám indulhat el a Tiszán, amire évtizedek óta 
nem volt példa. 

„Most egy körbefagyott lavórban ülünk. Ha elindul az olvadás, 
ez nem csupán tele lesz vízzel, de ki is folyik " - szemléltette a ki-
alakult helyzetet az algyői halász. Ukrajna felöl a Tisza. Románia 
felől a Szamos, a Maros és a Körös, Ausztria felől pedig a Duna és 
a Rába hozhatja a nagy vizet. 

Hazánkban közel másfél millió ember él a Tisza mentén. A 
vésztározók még nem épültek meg és a gátakat sem sikerült olyan 
ütemben felújítani, megerősíteni, mint ahogy azt tervezték. Az ár-
vízvédelmi munkálatokban segítséget nyújthatnának a katonák, 
ha nem szerelték volna le őket. Csupa rossz hír. így nem marad 
más, mint reménykedni abban, hogy lassan melegszik majd az 
idő. Erre azonban, valljuk be, csekély az esély márciusban. 

Géczi és a vidékpolitika 
Magyarország nem teheti meg, hogy 2005-ben ne 
hajtsa végre a vidékpolitikában már évek óta érlelő-
dő fordulatot -a szegedi mondta Géczi József Ala-
jos, a szocialisták parlamenti képviselője pénteken, 
sajtótájékoztatón. 

A tavaly ősszel megalakult Vidékpolitikái tanács-
adó testületet vezető politikus közölte: 2007 janu-
árjában az Európai Unióban egy új, hétéves költ-

ségvetés kezdődik, ha erre Magyarország nem ké-
szül fel vidékstratégia dolgában, az komoly forrás-
kieséssel járhat. 

Géczi József Alajos elmondta, hogy a vidékpo-
litikai fordulat szempontjából kiemelt jelentő-
ségűnek tartja a Nemzeti vidékpolitikai tanács 
felállítására vonatkozó kormányzati kezdemé-
nyezést. 

Új lakásokat adott át a honvédség 

Vásárhelyen beköltöztek 
az első katonacsaládok 
Március eleje óta folyamatosan 
költöznek be a katonák a vá-
sárhelyi Ipoly utcai új házakba. 
Az összesen harminchat család-
nak otthont adó hat épületet 
tegnap délben ünnepélyes ke-
retek között adták át. 

A vásárhelyi Ipoly utcai társashá-
zak pár konyhájában tegnap dél-
ben már az asztalnál kanalazták 
a levest, miközben kint az udva-
ron Braun László vezérőrnagy át-
vágta a nemzetiszínű szalagot. 
Ugyanis hivatalosan ekkor adták 
át a harminchat katonalakást. 

- Ha a katonák hazájuktól tá-
vol szolgálnak, akkor is nyugod-
tak lehetnek, hiszen családjukat 
biztonságos otthonban tudhat-
ják - mondta beszédében a vezér-
őrnagy. Tréfásan megkérdezte: 
nincs-e számára valamilyen be-
osztás a vásárhelyi laktanyában, 
mert annyira megtetszett neki a 
hely, hogy szívesen ideköltözne. 

ZÁSZLÓT SZALAGOT KAPTAK 
U | A lakásátadás előtt a vásárhelyi 

laktanyában csapatzászlót illetve 
szalagot kaptak a zászlóaljak. Az 
5/62. Könnyű Lövészzászlóaljnak 
szalagot, míg az 5/3. Bercsényi 
Miklós Könnyű Lövészzászlóaljnak 
és a 37/4. Műszaki-építő Zászló-
aljnak szalagot és csapatzászlót 
is adományozott a köztársasági 
elnök, valamint a Honvédelmi Mi-
nisztérium vezérkari főnöke. A 
szalagokat Makk László dandártá-
bornok és Braun László vezérőr-
nagy kötötte fel a zászlókra. 

Együtt a család. Buka Mihályék egy hete vették birtokukba új ott-
honukat Fotó: Tésik Attila 

Az utca végén álló hat társas-
házban hat-hat lakást alakítottak 
ki. A legnagyobbak 93, míg a tető-
térben lévő legkisebbek 55 négy-
zetméteresek. Az egyik tetőtéri-
ben március eleje óta lakik Fekete 
László és családja. - Úgynevezett 
minőségi cserére adtuk be kérvé-
nyünket a honvédséghez. Szeren-
csére elfogadták, így lakást cserél-
hettünk - mesélte a zászlós. 

Feketéék korábban egy 55 
négyzetméteres panellakásban 
laktak. A két gyermek, a 9 éves 
László és a 15 éves Zsolt ott 
kénytelen volt egy szobán osz-
tozni. Itt viszont már külön-kü-
lön birodalmuk van. - A nagyob-
bat már nagyon zavarta, hogy az 
öccse folyamatosan széthagyja a 
játékait. Most ezzel már nem 
kell törődnie - tette hozzá Fekete 
László. 

Buka Mihály főtörzszászlós 
ugyancsak a tágasabb, világosabb 
otthon miatt költözött az Ipoly 
utcába. Csemetéi ugyan még ki-
csik - Martin Bálint 2 és fél éves, 
a nővére, Renáta pedig 5 - de ha-
marosan megnőnek, s akkor ne-
kik is saját szoba kell. 

- A bölcsőde és az óvoda itt van 
a közelben. Ráadásul a környék 
jóval csöndesebb, mint a korábbi 
lakhelyünkön - vette át a szót 
gyesen lévő felesége. Ami a leg-
fontosabb, a gyermekeket nem 
kell félteni a nagy forgalomtól, 
ugyanis zárt udvaron játszhat-
nak az apróságok. Április végére 
pedig már a házakhoz vezető 
utat is aszfalt borítja. 

Az összkomfortos katonalaká-
sok havi bérleti díja négyzetmé-
terenként nyolcvan forint. 

K.T. 

Az országos védőnői konferencia kapcsán tegnap 
Szegedre látogatott Rácz jenö egészségügyi minisz-
ter, aki a rendezvény után interjút adott lapunk-
nak. Legaktuálisabb kérdésként először az egész-
ségbiztosító honlapjára felkerült kórházlistáról 
kérdeztük, amely nagy felháborodást váltott ki az 
egészségügyi intézmények vezetőinek körében. 

- Azt szokták mondani, hogy az a hír, amit a saj-
tó hírként kezel - mondta a tárcavezető. - Ilyen jel-
legű lista volt korábban is, és ezután is lesz. Az 
egészségbiztosítónak ugyanis régóta feladata, hogy 
bizonyos minőségi paraméterek alapján az egész-
ségügyi intézményeket különböző módon besorol-
ja és visszajelezzen a kórházaknak. Ez a lista sem 
szolgált mást. 

A miniszter hangsúlyozta: ezek szakmai jellegű 
listák, amelyek nem a betegek tájékoztatására szol-
gálnak, éppen ezért kódoltak. Arra a kérdésre, hogy 
akkor miért hozzáférhető mindenki számára az in-
terneten, azt válaszolta: ha nem így lenne, akkor 
azt kérdeznék, miért zárják el a betegek elől ezeket 
az információkat. 

A szegedi rendelőintézetben történt létszámle-
építéssel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, 
szükség van-e elbocsátásokra abban az országban, 
ahol egyébként is kevés az orvos. A miniszter úgy 
fogalmazott: az egészségügyi dolgozóké mindenütt 
hiányszakmának számít a világon. - Tudomásul 
kell venni azonban a tulajdonos és az intézményve-
zetés jogát arra, hogy saját maga döntsön a mun-
káltatói kérdésekben. Ebbe mi központilag termé-
szetesen nem kívánunk beleszólni. Az elbocsátot-
tak azonban szerencsére éppen a szakemberhiány 
miatt könnyen találnak maguknak új munkahe-
lyet, így nem fenyegeti őket a hosszú munkanélkü-
liség veszélye. 

Az, hogy a dolgozóknak vállalkozóként kellene 
pályázniuk saját munkahelyükre a rendelőintézet-

Rácz Jenő: Tudomásul kell venni, hogy egyik pilla-
natról a másikra az egészségügy valamennyi problé-
máját nem lehet megoldani Fotó: Gyenes Kálmán 

ben, Rácz Jenő szerint nem helytelen elképzelés. -
lómagam is azt vallom, hogy helye van a járóbe-
teg-szakellátásban a vállalkozói formának. Ez meg-
történt korábban a patikák és a háziorvosok eseté-
ben is, és kiválóan működnek. A privatizáció eze-
ken a területeken nem cél, hanem eszköz arra, 
hogy megújuljanak. 

Szegedről indult tavaly nyáron az egészségügyi 
dolgozók sztrájkja, amely végül országossá nőtte ki 
magát. A minisztérium most az érintett szerveze-
tekkel közösen próbál megoldást találni a problé-
mákra. - Tudomásul kell venni, hogy egyik pilla-
natról a másikra az egészségügy valamennyi prob-
lémáját nem lehet megoldani - mondta a minisz-
ter. - A bérek tekintetében mostanra elértük a tíz 
csatlakozó ország átlagát. Ezen a téren 2001-ben 
még az utolsó helyen álltunk, 2013-ra pedig az ösz-
szes uniós ország 75 százalékánál állunk majd. En-
nél dinamikusabb felzárkóztatást egyetlen ország 
sem tud felvállalni - közölte Rácz Jenő. 

TÍMÁR KRISZTA 

Miniinfláció 
A fogyasztói árak az idén febru-
árban 0,4 százalékkal nőttek az 
egy hónappal korábbihoz képest, 
és 3,2 százalékkal haladták meg 
az egy évvel korábbi szintet - kö-
zölte a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) pénteken. A 
KSH közlése szerint utoljára 
1981-ben volt ilyen alacsony az 
infláció mértéke. 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhelyi Pál Utcában (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

QBVHJÍ- , 
I J R U H Á Z A T I Á R U H Á Z B A N 

ÜZLETHELYISÉGEK KIADÓK 
Érdeklődni napközben, 9-18 óra között 
a 30/388-5370 telefonszámon. 

Rácz fenő az országos és helyi egészségügy állapotáról beszélt Szegeden 

A privatizáció nem cél, 
sokkal inkább eszköz 
Szegedi látogatásán Csongrád megye legaktu-
álisabb egészségügyi kérdéseiről, valamint a nagy 
vitákat kiváltott kórházlistáról beszélgettünk 
tegnap Rácz Jenő egészségügyi miniszterrel. 


