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Belvíz okozta a talajsüllyedést - Vonatpótló autóbuszok Vásárhelyen 

Megcsúszott a vasúti töltés 
Folytatás az 1. oldalról 

Az összes többi járat esetében a nagyállo-
más és a Népkert között hozza-viszi a busz 
az utazóközönséget. A vonatra váltott me-
netjegyek viszont az átszállás után is érvé-
nyesek. 

- Nem azzal van a gond, hogy nem közle-
kednek a vonatok a két állomás között - ma-
gyarázta szombaton este a Népkertnél vára-

kozó egyik utas. - Azért vagyok mérges, mert 
mindezt nem közölte a vonaton a kalauz. így 
aztán csak a tájékozottabb utastársainktól 
tudtuk meg, hogy le kell szállnunk. 

A csípős esti szélben egyébként még ketten 
várakoztak arra, hogy felülhessenek a buszra, 
ami elvitte őket a nagyállomásra. Innen is-
mét vonattal folytathatták az útjukat. 

- Bár már itt a busz, de azt mondta a sofőr, 
hogy várjuk meg, míg a másik vonat is befut, 

s annak utasaival szálljunk fel. Ezt sem iga-
zán értem. Persze bemehetnénk a váróba, de 
az ottani körülmények elég lesújtóak - je-
gyezte meg az asszony, miközben fázósan 
összehúzta a kabátját. A mellette álló, s szin-
tén Orosházára igyekvő fiatalember pedig 
csak annyit jegyzett meg: a buszos közleke-
dés mintegy 25 perccel hosszabbítja meg az 
utazási időt. 

T.A. 

A folyó akár öt méterrel is tetőzhet 

Árad a Maros, mentik a menthetőt 
Árad a Maros: a folyó hama-
rosan elönti a két gát közötti 
hullámteret és várhatóan szer-
dán-csütörtökön tetőzik, négy 
méter feletti vízállással. A part 
menti üdülők, kiskertek gazdái 
a hét végén igyekeztek bizton-
ságba helyezni értékeiket. 

Az utóbbi napokban, mint a ma-
kói Maros-parti strand környé-
kén nézelődőktől is hallottuk, 
igen sebesen árad a folyó. A 
strandnál szemlélődő kíváncsiak 
egyike, Orosz Tibor azt mondta: 
úgy látja, az utóbbi két napban jó 
nyolcvan centit emelkedett a víz-
szint. Tegnap kora délutánra az 
üdülő területének jó felét már el-
öntötte a Maros, a part menti 
nyaralók azonban még szárazon 
álltak. Gazdáik ezt igyekeztek ki-
használni: aki tehette, az emelet-
re, padlásra vitte a víz által fenye-
getett javait, vagy hazaszállítot-
ta. Virág Tamás és felesége is a 
családi nyaralónál töltötte a hét 
végét, míg kisfiúkra a nagymama 
vigyázott. 

- Nem elsősorban a víztől félek 
- mondta a fiatal karosszéria-la-
katos, Virág Tamás - , hanem 
azoktól, akik az árvizet követően 
gumicsónakkal járják végig a 
nyaralókat és fosztogatnak. 

Virágék is pakolással töltötték a hét vége nagy részét a Maros-parton Fotó: Gyenes Kálmán 

Az áradás további alakulását -
az egyelőre kevésbé pontos ro-
mániai jelentések miatt - jelen-
leg nehéz megjósolni. Kemény 
Lászlóné, az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság helyettes szakasz-

mérnöke lapunknak úgy fogal-
mazott: a tetőzés szerdán vagy 
csütörtökön várható, és biztos, 
hogy a vízmagasság meg fogja 
haladni a négy métert, azaz az 
áradás mindkét oldalon eléri a 
töltés lábát. Elvileg az ötméteres 

KEVESEBB A BELVIZES TERÜLET 
Az éjszakai fagyoknak és a szombati nagy szélnek - az égi szivattyúknak - köszönhetően már kevesebb a belvízzel 
elöntött terület a megyében - közölte Kemény László, az Atikövizig műszaki ügyeletvezetője. Csongrád megyében 
mintegy 44 ezer hektárt borít belvíz, 15 önkormányzat külterületei kerültek veszélybe, de szerencsére az utcák nem. 
Az eltelt 24 órában 250 hektárral kisebb területre szorult vissza a víz, amiben a kedvező időjárás mellett a megfeszí-
tett munkának is szerepe volt. A védekezésben több mint 170-en vettek részt, 27 szivattyútelep üzemelt, 2 millió 600 
ezer köbméter vizet emeltek át és 29 munkagép dolgozott. 

A Tiszán nincs árvízvédelmi készültség: Szegeden a folyó vízszintje tegnap 457 centiméter volt. Az első fokú ké-
szültséget 650 centinél rendelik el. A Maros a hét közepén tetőzik, a Hármas-Körös bal partján pedig tegnap reggel 6 
órától rendeltek el árvízvédelmi készültséget. Nincs még pontos információ a Tiszán érkező kommunális szemétről: a 
hulladékot valószínűleg a hullámtérről szedte össze a Szamos, és mennyisége fokozatosan csökken, mire Szegedhez 
ér. 

állás sem zárható ki, ami már 
komolynak számít a hullámtér-
ben. Biztosabb előrejelzést azt 
követően tudnak majd adni a 
szakemberek, hogy a folyó Gyu-
lafehérvárnál már tetőzött - erre 
azonban még várni kell. 

További kérdés, hogy meddig 
marad a víz a hullámtérben. 
Kemény Lászlóné szerint lehet, 
hogy csupán egy-két hétig, de 
ha a Maros későbbi, újabb ár-
hullámai találkoznak a Tiszán 
levonulókkal, akár sokkal to-
vább is. Mindenesetre a csator-
nák, melyek apadáskor le tud-
ják majd vezetni innen a vizet, 
megfelelő állapotban vannak -
tudtuk meg Műhelyi Istvántól, 
a makói polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési csoportjá-
nak vezetőjétől. 

SZABÓ IMRE 

Apapírforma érvényesült a párt szegedi küldöttgyűlésén 

SZDSZ: új néven a régi elnökkel 
Kuncze Gábor maradt az SZDSZ elnöke. Szabad Demokraták 
Szövetsége - a Magyar Liberális Párt néven folytatja működését a 
kisebbik kormánypárt. Az SZDSZ Szegeden megrendezett hétvégi 
tisztújító küldöttgyűlésen ügyvivőnek választották a szegedi Sán-
dor Klárát. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szabad Demokraták Szövetsé-
ge Szegeden, az egyetem Ady téri 
tanulmányi és információs köz-
pontjában rendezte meg szomba-
ton tisztújító küldöttgyűlését, 
amelyen hárman indultak az el-
nöki posztért: Fodor Gábor, Kis 
Zoltán és Kuncze Gábor. A ren-
dezvényen megjelent Botka 
László szegedi polgármester is. 

Az ügyrend elfogadása után az 
elnökjelöltek szónokoltak húsz 
percben. Fodor Gábor többször 
hangsúlyozta beszédében, hogy 
az SZDSZ-nek új arcokra, új ve-
zetőkre, nemzedékváltásra van 
szüksége. Kis Zoltán szerint ma 
az SZDSZ csak médiapárt. Sze-
rinte: 2006-ban új arcokkal és ré-
gi bölcsekkel érhet csak el 8-10 
százalékos eredményt az SZDSZ. 

Kuncze Gábor négyszer aratott 
nyíltszíni tapsot beszéde alatt. A 
politikus közölte: az SZDSZ-nek 

a tudás, a siker és a felelősség 
pártjának kell lennie. Sikerként 
értékelte, hogy az SZDSZ 2 szá-
zalékról feltornázta magát stabil 
5-6 százalékra. A Fideszt bírálva, 
az ellenzéki párt arculatváltásá-
ról szólva újkádárizmust emlege-
tett. „Nyugtalanít, hogy a jelsza-
vakban privatizációellenes Fi-
desz most éppen a demokráciát 
próbálja privatizálni." Kuncze 
célként 8-10 százalékos támoga-

tottság elérését tűzte ki 2006-ra. 
Ehhez azonban szerinte „nem 
elég, ha mindenki a fedélzeten 
van, evezni is kell, méghozzá egy 
irányba, nem csak lendületesen 
napozni és zátonyt kiáltani, ami-
kor éppen fut a hajó". 

Kuncze Gáborra 447-en, Fodor 
Gáborra 201-en, Kis Zoltánra pe-
dig 49-en voksoltak, így Kun-
cze maradt további két évre a párt-
elnök. Az alapszabály módosítás 
nyomán Szabad Demokraták Szö-
vetsége - a Magyar Liberális Párt 
néven folytatja működését az 
SZDSZ. A küldöttgyűlésen bevá-
lasztották a 12 tagú ügyvivői tes-
tületbe a szegedi Sándor Klárát. 

KUNCZE MINDENKIRE SZÁMIT 
A voksolás után Kuncze Gábor elmondta: a szavazási arányokkal elége-
dett, örült annak, hogy két kihívója is akadt. Hangsúlyozta, figyelembe ve-
szi azokat, amelyekről az elnökjelöltek beszéltek, hiszen mindenkit vár a 
csapatba. Szerinte a hátralévő egy évnek bátor SZDSZ-politizálásról kell 
szólnia. Kérdésre válaszolva közölte: az SZDSZ-nél nem merült fel, hogy a 
parlamenti választásokon közösen induljon az MSZP-vel. A köztársasági 
elnökválasztásról szólva hangsúlyozta: az SZDSZ szerint olyan államfőt kell 
jelölni, aki személyében képes a nemzet egységének megjelenítésére, s 
nem kötődik szorosan egyetlen párthoz sem. 

Kutyaharapást 
szőrével 

PANEK SÁNDOR 

Utoljára Medgyessy Péter közjogi javaslatai értek el olyan hatást, 
mint Dávid Ibolya minapi indítványa a parlament nyári feloszla-
tásáról. Az MDF elnöke a két nagy párt szembenállásában látja az 
országgyűlési politizálás hibáit, s ezzel a meglepő javaslattal bírá-
lói szerint inkább a „békepárti" MDF imázsát kívánta népszerűsí-
teni, mint a valódi problémára megoldást találni. Kutyaharapást 
szőrével, mondhatnánk, hiszen a politikai alacsony teljesítmé-
nyét éppen az ehhez hasonló kommunikációs kényszerben lát-
juk. 

A felfordulás nem az országgyűlésben, nem annak szoros össze-
tételében, a kétharmados törvényekben vagy a két nagy párt ver-
sengésében van, hanem abban, hogy összekuszálódott a kor-
mányzó erő és az ellenzék megszokott politikai szerepe, vagyis 
az, hogy a kormány kormányoz, az ellenzék bírál. Ahogyan Dá-
vid Ibolya bejelentésének baloldali és liberális bírálói is felhívták a 
figyelmet, az Orbán-kormány idején is hasonló pohtikai feszült-
ségek között dolgozott a parlament. Annyi különbséggel, tesszük 
hozzá, hogy az akkori kormányerő nem az ellenzék ellenzékének 
szerepét játszotta, hanem programja alapján kormányzott, az el-
lenzék pedig ezt a programot és ezt a kormányzási stílust bírálta. 
Arra, hogy a hatalom birtokában a kormányzó pártok megvalósít-
sák programjukat, minden lehetőségük megvan a parlamentben. 
Ettől a lehetőségtől a mostani kormányt nem az ellenzék és nem 
az „összefogás" hiánya fosztotta meg, hanem az, hogy a Med-
gyesy-kormány idején saját mozgásterét korlátozó költségvetési 
hiány alakult ki. Mivel programját csak részben tudta volna telje-
síteni, a kormány az ellenzék bírálatához folyamodott, mert így 
úgy tűnt, mintha az egész politikai légkör lenne az az akadály, 
ami vállalásai útjában áll. Gyurcsány Ferenccel azután olyan mi-
niszterelnök került az kormány élére, akinek már megtervezett 
pohtikai akciója a vitakeltés, a kihívói imázs. Ezek éppen olyan 
játszmák, amelyeket egy ellenzékben lévő erő vet be, ha a kor-
mányerő stabilan végzi programját, és nem lehet másképp fogást 
lelni rajta. 

Ebben a helyzetben jókora céltévesztés egy ellenzéki párt veze-
tőjének a megromlott pohtikai konszenzus miatt az országgyűlés 
feloszlatását indítványozni. Akár helyes a fenti diagnózis, akár 
nem, a parlament idő előtti feloszlatása önkorlátozást követelne 
meg a pohtika szereplőitől, az eredmény, a hatékonyabb döntés-
hozás pedig nem garantált. Egy kicsit hasonló lenne a helyzet a 
népszavazáshoz, amely megmutatta, és nem megoldotta a politi-
kai ellentétek problémáját. Annyira pedig talán nem katasztrófa 
ez a parlament, hogy a közszolgálati tévében ismét Hajós András 
jelentkezzen bohócszemüvegében a választási központból. 

Egyre többen tartják be a dohánytörvényt 

Füst nélkül mégis 
kellemesebb 
Egy év alatt több mint kéthar-
madával csökkent a dohány-
kommandó által kiszabott 
pénzbüntetés összege Csongrád 
megyében. Ez arra utal, hogy a 
legtöbben elfogadták a szigorú 
szabályozást. 

Egyre kevesebb büntetést szab ki 
az ÁNTSZ dohánykommandója, 
amely azt vizsgálja, betartják-e a 
különböző munkahelyeken és 
vendéglátó-ipari egységekben a 
dohányzásra vonatkozó törvény 
előírásait. 

- Idén még nem tartottunk 
célzott ellenőrzést a megyében, 
az egyéb ellenőrzések kapcsán 
azonban a dohánytörvény betar-
tását is figyelik a kollégák -
mondta el Kiss Edit, az ÁNTSZ 
Csongrád megyei intézetének 
közegészségügyi osztályvezető-
je. így például ha egy kisboltban 
rutinvizsgálatkor nemcsak az 
élelmiszer vagy munka-egész-
ségügyi biztonságot nézik, ha-
nem ezt is. Szabálytalanság ese-
tén a büntetés: egészségvédelmi 
vagy munkavédelmi bírság le-
het. Előbbi a szabálysértő eseté-
ben 30 ezer, a munkáltató eseté-
ben 50-100 ezer forintra is rúg-
hat, a munkavédelmi bírság pe-
dig akár több millió forintig is 
terjedhet. 

A különféle szabálytalanságok 
miatt 2003-ban 46 esetben sza-
bott ki egészségvédelmi bírságot 
a Csongrád megyei dohánykom-
mandó, összesen 1,88 millió fo-
rint értékben. Egy évvel később 
viszont már csak 13 esetben ta-
láltak hiányosságokat. Többsé-
gében azt kifogásolták, hogy a 
dolgozók nem a kijelölt helyen 
dohányoztak, vagy a dohányzó-
helyet nem megfelelően jelölték 
ki, vagy nem helyeztek el tiltó 
feliratokat, vagy a munkahelyen 
nem rögzítették írásos szabály-
zatban, hogy ki a felelős a do-
hányzásra vonatkozó szabályok 
betartatásáért. A dohánytörvény 
megsértése miatt kiszabott eddi-
gi legmagasabb büntetés 70-80 
ezer forint volt. 

A kirívó esetek fokozatosan 
csökkenő számából ítélve Kiss 
Edit úgy gondolja, a törvény elő-
írásait a legtöbben elfogadták. 

- Sőt: rendszeresen érkeznek 
hozzánk olyan igények, hogy ne 
csak ott lehessen megtiltani a ci-
garettázást, ahol a törvény előírja 
- tette hozzá a szakember. - So-
kan tehát máshol is, például a 
lépcsőházakban is igényelnék a 
füstmentes környezetet. Ilyen 
tiltás elrendelésére nincs jogosít-
ványunk. 

T.K. 

Kuncze Gábor szerint 2006-ra 
8 -10 százalékos támogatottság 
a cél Fotó: Schmidt Andrea 

Szegeden április 22-én, 
a Vásárhe ly i Pál u t c á b a n (a volt konzervgyár területén) 
nyíló 

QEX'iiií. , 
I _ J RUHÁZATI ÁRUHÁZBAN 

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


