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A Maros ma és holnap tetőzik 400 centiméter alatt - Visszahúzódó belvíz 

Lakat a szegedi rakparton 

Ugrás a sorompón át. A lezárt szegedi rakparton már csak a gátőr autója árválkodott tegnap Fotó: Karnok Csaba 

Lezárták a szegedi alsó rakpartot tegnap. A 
Tisza-hullámtérben néhol már kinn a víz. 
Ha 2000 méter fölött a folyamatos ol-
vadással egy időben esni kezd, veszélyessé 
válhat a helyzet. 

- Hogy mekkora a vízállás, ehhez a szegedi-
eknek van egy nagyon jó tájékozódási pont-
juk, ez pedig az alsó rakparton lévő út közép-
vonala, a szaggatott vonal, mely a Tisza 580 
centis vízállásának felel meg. De ez csak ad-
dig használható, amíg a víz el nem önti. 
Most nemsokára elönti - mondja Tripolszky 
Imre, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője. Miu-
tán a vízszint folyamatosan emelkedik, tegv-
nap kora délután az igazgatóság lezárta a rak-
partot, járművel tehát tilos itt közlekedni. A 
vízszint a jövő hét közepére eléri a 650 cen-
tit; az elsőfokú árvízvédelmi készültség ek-
kor lép majd életbe. A megye területén lévő 
hullámtér magassága változó - akadnak he-
lyek, ahol máris kijött a víz, akad, ami csak 

CSÖKKEN A BELVÍZ 
Elkezdett visszahúzódni a belvíz a megyé-
ben - de még mindig 36 ezer hektár a bel-
víz elöntötte terület. A napos-szeles Időjá-
rás, és a folyamatos vízátemelés egyaránt 
csökkenti a belvízmennyiséget. 

630-680 centinél kerül víz alá, például az új-
szegedi strand és a Sárga is. 

A Maroson a mostani, legelső árhullám a 
mai-holnapi tetőzésnél valószínűleg alatta 
marad kissé az első fokú készültséget jelentő 
400 centinek, de ezt követi majd egy további 
árhullám, ami meg is haladhatja azt némi-
leg. Hogy ez a második árhullám milyen 
gyorsan követi az elsőt, az időjárástól függ. 
Az időjárás-előrejelzések szerint a hét máso-
dik felétől már a 2000 méter fölött is éj-
jel-nappal olvadhat. 

- Legveszélyesebb a helyzet akkor, ha a fo-
lyamatos olvadással egy időben a hegyekben 
nagy mennyiségű, helyi csapadék esik - hall-
juk a szakembertől. Hozzáteszi: ez utóbbi va-
lószínűségét azonban nem lehet megbízható-
an előre jelezni. Az Atikövizig mindenesetre 
fölhívta a Tisza, Maros, Körös vidéki önkor-
mányzatokat, figyelmeztessék a lakosságot: 
akinek ingatlanja van a hullámtérben, gon-
doskodjék annak biztonságáról. Az ártérben 
tevékenykedő cégeknek pedig az ott lévő mun-
kagépeikre, egyéb értékeikre kell vigyázniuk. 

F.CS. 

MEGINT JÖNNEK A PALACKOK 
Ismét pillepalacktömeg és egyéb háztartási sze-
mét került a Tiszába Ukrajnából, Romániából. Ez 
azonban - az Atikövizig szakemberének tájékoz-
tatása szerint - nem valószínű, hogy teljes meny-
nyiségében eléri a megyét: legnagyobb részét va-
lószínűleg még Tiszalöknél vagy Kiskörénél kifog-
ják. 

Különféle 
vizekről 
FARKAS CSABA 

Egy szegedi vendéglátóhelyre nem lehet bemenni, nem kidobó te-
szi lehetetlenné az egyén számára a bejutást, hanem a víz. Nagy 
terjedelemben és hetek óta borítja belvíz a bejárat táját, s a tulaj-
donos - mondja - már nem tud mit tenni. Ez persze nem volt 
mindig így: valamikor, vizek helyett, vendégek igyekeztek a hely-
ség irányába. De akkor még létezett az a környékbeü tó, ami, lé-
vén a környék legmélyebb pontja, befogadta a belvizet. Valakik 
aztán ezt a tavat feltöltötték, és a környék legmélyebb pontja a 
vendéglátóhely lett - hát ide gyűlik össze a víz. 

Mindezt furcsa épp a víz világnapja kapcsán elmondani, de rá-
irányítja a figyelmet: micsoda szenvedéllyel igyekszik az ember 
minden talpalatnyi víz elől elvenni a helyet. Hogy aztán ugyanaz 
a mennyiségű víz ha nem itt, hát ott, újfent megjelenik - az már, 
ahogy mondani szokás, egy dolog. Hódmezővásárhely területé-
nek nagy részén valaha tavak voltak, például a Hód-tó, ezeket az-
tán - kellett a hely, s a környékben másutt nem lehetett építkez-
ni, tekintve, a várost körülvette a nagybirtok - folyamatosan ki-
szárították. És most mi történik 7. Egy elképzelés - nagyon jó el-
képzelés - szerint lehet, hogy emléket állítanak majd a vásárhelyi 
tavaknak, parkrehabilitáció keretén belül, mesterséges vízfelüle-
tet is létrehozva, s a településtervezó már el is készítette a terve-
ket. (Csak zárójelben jegyezzük meg: mindezt nem árt úgy vég-
hezvinni, ha véghezviszik, hogy minél kevesebb fát kelljen kivág-
ni, s minél természetközehbb legyen a létrehozandó tó.) 

Egyszer egy dzsippel mentünk át Vásárhelyről Tompahátra, egy 
másik, egykori környékbeh, volt tó, a Kék-tó területén, a tarlón, 
és hát annál szárazabb-aszottabb, vibrálóbb levegőjű tájat nehéz 
elképzelni. Belvizes időkben, persze, sok-sok kilométeren keresz-
tül csak a víz, s csak a víz. Sem termelni nem lehet ott, csupán 
sok költséggel, de a vízi élővilág sem tudja újrateremteni magát. 
Előbbinél előbb-utóbb fontosabb lesz az utóbbi - ám ki az a föld-
tulajdonos, -használó, aki lemond a bármily csekély, de rövid tá-
von jelentkező haszonról a környezet hosszú távú érdekében, ha 
nem ösztönzik igazán ? 

Végül lássunk egy pozitív példát - ilyen is van, haszon és kör-
nyezet egymással nem összeegyeztethetetlen. Szegvár - ma is 
élő, különféle, tönkre nem tett természetes vizeinek köszönhető-
en - „a vizek falva" néven is ismert. Az idegenforgalom növeke-
désével - az uniós csatlakozás után, ahol víz van, előbb-utóbb a 
turista is megterem - előbb-utóbb jól járhat. 

Csak ehhez előtte békén kellett hagyni a vizeket. 

Egy igenen múlt a döntés, a fideszesek nem szavaztak 

Autópálya a határig 

H 0 S 2 A M A L Ő S 

/GOr«r<J/ 

ÁPRILIS 1 9 - 2 5 - I G ! 

Megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya a 65 éven felüli egyetemi dolgozóknak 

Nem lesz regisztrációs díj a TIK-ben 
Elfogadta az Szegedi Tudományegyetem költségvetését az Egyetemi 
Tanács a tegnapi ülésén. A testület döntést hozott három kar közös 
alapfokú szakjainak indításáról is. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Tudományegyetem 
41 milliárdos költségvetése is -
szűkös. Erre utalt egyebek mel-
lett az a terv, mely szerint re-
gisztrációs díjat kellett volna fi-
zetni a hallgatóknak az új tanul-
mányi és információs központ 
(TIK| pluszszolgáltatásaiért. Ezt 
a javaslatot a testület tegnap el-

vetette, vagyis nem lesz regiszt-
rációs díj - a TIK működtetési 
költségeire az elmúlt évi marad-
ványból csoportosítottak át for-
rásokat. 

Megszavazta viszont a testület 
azt az ugyancsak költségmegta-
karítást célzó javaslatot, mely 
szerint a 65. életévüket betöltött 
egyetemi dolgozók közalkalma-
zotti jogviszonyát megszüntetik. 

A felszabaduló bértömeg az egyes 
karoknál marad, s a dékánok sa-
ját hatáskörben döntenek a 65 
éven felüliek „visszaalkalmazá-
sáról". Vagyis a döntés nem azt 
jelenti, hogy a 65 éven felüliek -
jelenleg összesen 120-an - nem 
dolgozhatnak tovább; csak nem 
közalkalmazottként. 

A kollégiumfejlesztésről nem 
mond le az egyetem - közölte ér-
deklődésünkre a tanács ülése 
után Szabó Gábor rektor. De nem 
az eddig elképzelt módon, nem a 
PPP-konstrukcióban valósul meg 

a tervezett fejlesztés. A magánbe-
fektető közbeiktatásával elgon-
dolt finanszírozás ugyanis az 
egyetem számára túl drágának 
tűnik. Az Egyetemi Tanács arról 
határozott, hogy más finanszíro-
zási formákat keresnek. 

A többlépcsős képzés bevezeté-
se felé is nagy lépést tett tegnap 
az intézményt irányító testület: 
2006-ban közösen indítja a most 
elfogadott szakokon az alapfokú 
képzést a természettudományi és 
a bölcsészettudományi kar, vala-
mint a tanárképző főiskolai kar. 

A kormánypárt mellbedobással győzött azon 
a szavazáson, ahol eldőlt, hogy elkezdődhet 
a Szeged északi csomóponttól a határig tartó 
autópálya-szakasz építése. Az ellenzék nem 
szavazott, bár azt hangoztatja, hogy minden 
erejével a szakasz megépítése mellett áll. 

Kezdődhet az autó-
pálya építése a Sze-
ged északi csomó-
ponttól a ma-
gyar-szerb határig. A 
15 kilométeres sza-
kaszra ugyanis zöld 
utat adott a tegnapi 
parlamenti szavazás. 
Botka László, Szeged 
polgármestere, aki 
mint országgyűlési 
képviselő részt vett a 
tegnapi voksoláson, 

lapunknak elmond-
ta: mindössze egy 
szavazaton múlott 
(193 volt az igen), 
hogy hamarosan 
sztrádán lehet majd 
utazni Budapesttől a 
déli határig. 

A Fidesz képviselői 
- köztük a megyei 
honatyák - nem 
nyomták a gombo-
kat, mivel nem érte-
nek egyet a koncesz-

sziós építkezéssel. 
Nógrádi Zoltán kije-
lentette, hogy min-
den lehetséges erővel 
támogatják az autó-
pálya befejezését a 
határig, azonban a 
frakció nem akarja az 
országot még na-
gyobb adósságba haj-
szolni. Ezért azt tar-
tották volna helyes-
nek, ha állami költ-
ségvetésből készül-
hetne a sztráda. Véle-
ményük szerint az 
építkezés a koncesz-
sziós szerződéssel há-
romszor annyiba fog 
kerülni, ami állami 
hitelfelvételt jelent. 

NYÍLT HET 

„A világ egyik vezető divattervezöfekánt mindig a stílust e s a minőseget tartom szem előtt Létem 
alapelemei. Ösztönösen ezt keresem, s amint meglátom, tudom, rátaláltam." /Qérard/ 
A Ford e ezt tartotta szem előtt, amikor megalkotta ezt az igazán vonzo autót. Az új FordFocus maga-
sabb kategóriák jellemzőit viseS A fómiatervezés? Végietekig kifinomult. A beteö tér? Precíz és komfortos 
- önmagában is egyedüiáBó élményt nyújt. A motor? Európa legjobb szakemberei fejlesztették ki. 
Számtalan technikai tgitós, amivel a FordFocus hiztonságot é s felejthetetlen vezetési élményt nyújt 
önnek. Legyen most az ö n é a valódi stüus és minőség! 
A további resztetekről érdeklődjön Ford-márkakoroskodésúnkben. 
Í M * « Az £>.<ro NCAP WzsorwAg! tesiteK asapfeo kataQóriAj&n btxiS az '.íj ?oidFocua a fogmogímciDto pontoz A'C.mal órríői^'vltő u; 
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„ H o z z á m t a r t o z n a k 
s t í l u s é s m i n ő s é g 

Nagyítóval érkezett a tisztiorvosi szolgálat, a fogyasztóvédelem, az adóhivatal 

Meglepetésszerű ellenőrzés a Corában 

Az ANTSZ szakemberei hatósági mintá t vettek Fotó: Schmidt Andrea 

hetett volna akár egy másik nagy-
áruházra is a választás. 

Meglepetésként érte a vizsgálat 
Kertai Istvtín áruház-igazgatót, 
elmondta: fel vannak készülve 
hasonló ellenőrzésekre. 

- Mi együttműködő partner-
nek tekintjük a hatóságokat, 

amelyek segítik a munkánkat -
magyarázta az igazgató. 

- A cukrászati termékek közül 
a krémest vizsgáltuk meg alapo-
sabban - tette hozzá Kiss Edit, az 
ANTSZ Csongrád megyei inté-
zetének közegészségügyi osztály-
vezetője. - Ezenkívül tejtermé-

kekben a lisztéria baktériumot 
keressük, megmérjük néhány 
konzerv fémtartalmát, a friss 
halnál a higanykoncentrációt, a 
zöldségeknél és a gyümölcsöknél 
pedig a nitrit- és nitráttartalmat. 
A vizsgálat eredménye egy-két 
napon belül várható. 

Az élelmiszerek minősége mel-
lett - többek között - a dolgozók 
munkaviszonyát is ellenőrizték. 
Boda Ibolya, az APEH Csongrád 
Megyei Igazgatóságának operatív 
osztályvezetője elmondta: a szúró-
próbaszerűen kiválasztott alkal-
mazottaknál megvizsgálták, be 
vannak-e jelentve az egészségbizto-
sítóhoz. Emellett tíz, véletlensze-
rűen kiválasztott termékről bi-
zonylatot kértek, hogy kiderüljön: 
tudják-e igazolni, honnan érkezett 
az áruházba. Mindent rendben ta-
láltak - árulta el az adóhivatal szak-
embere. A szegedi ellenőrzés egy 
országos kampány részét képezte, 

' a közeljövőben tehát máshol is le-
het számítani hasonló akcióra. 

TÍMÁR KRISZTA 

Az élelmiszer-ellenőrzésben ér-
dekelt hatóságok tegnap együt-
tesen tartot tak átfogó ellenőr-
zést Szegeden, a Cora Áruház-
ban. Vizsgálták többek között 
az élelmiszerek minőségét és 
származását, valamint az alkal-
mazottak munkaviszonyát is. 

Tegnap reggel 8 órakor meglepe-
tésszerűen érkezett, és szúrópró-
baszerű vizsgálatokat végzett a 
szegedi Cora Áruházban az 
ANTSZ, az Állategészségügyi és 
Élelmiszer-ellenőrző Állomás, a 
Növény és Talajvédelmi Szolgá-
lat, a Fogyasztóvédelem, a Vám-
és Pénzügyőrség és az APEH. El-
lenőrizték többek között a húsok 
minőségét, a zöldségek és gyü-
mölcsök származási helyét, 
vegyszertartalmát, illetve az al-
kalmazottak munkaviszonyát is. 

Azért a Corában tartották az el-
lenőrzést, mert itt sok élelmiszert 
tárolnak egy helyen - magyarázta 
Kovács Ferenc. A megbízott me-
gyei tiszti főorvos elmondta: es-
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