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Hőségríadó, kettes fokozat - Mobil ivókutak a tereken 

Ma már vizet is osztanak 
Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat a tartós 
meleg miatt második fokozatú 
riasztást rendelt el. Az áram- és a 
vízszolgáltatók nem vezettek be 
korlátozást, a MAV viszont biz-
tonsági intézkedéseket tesz. Sze-
geden tegnap két helyen meggör-
bült a sínpálya, ezért két és fél 
órán át szünetelt a villamosfor-
galom az egyes vonal szakaszain. 

Csongrád megyében is kettes fo-
kozatú a hőségriadó, ilyen még 
nem volt az előző években - tud-
tuk meg Kovács Ferenctől, az 
ANTSZ megyei igazgatójától. Ez 
azt jelenti, hogy általánosságban 
felhívták a figyelmet a kánikula 
veszélyeire és értesítették az 
egészségügyi intézményeket, 
hogy a magas hőmérséklettel já-
ró rosszullétek száma nőhet. 

Tegnap a 37,5 fokos melegre-
kord nem dőlt meg, de az előre-
jelzések szerint a hőség fokozó-
dik. Szombaton csúcs dőlhet, ha 
35,5 foknál melegebbet mérnek. 
Az sem elképzelhetetlen, hogy 
harmadfokúra kell módosítani a 
riasztást. 

- Készen állunk bármilyen se-
gítségre, de felkérést még nem 
kaptunk a települések polgár-
mesteri hivatalaitól. Ha biztosít-
ják a kiosztandó vizet, kiszállít-
juk és segítünk a szétosztásban -
tájékoztatott Szöllösi Sándor, a 
katasztrófavédelem megyei igaz-
gatója. A szegedi önkormányzat 
- tudtuk meg Szabó Sándor kabi-
netfőnöktől - ma a déli órákban 
körülbelül hatszáz vizespalackot 
oszt szét a Kárász utcán és a 
Centrum Áruháznál. Ezenkívül 
összesen öt mobil ivókutat he-
lyeznek ki a Széchenyi térre, az 
Anna forráshoz, a Dugonics tér-
re, az újszegedi ligetbe és az Ara-
di vértanúk terére. 

Nappal is locsolják az utakat Fotó: Karnok Csaba 

MEGGYURODTEK A VILLAMOSSÍNEK 
A vil lamossínekkel nyáron eddig ritkán volt gond, tegnap viszont két helyen 
is meggyűró'dtek Szegeden, de nem pusztán a melegtől: a javí tás alatt álló 
Kossuth Lajos sugárúti szakaszon és a Károlyi-kollégium előtti részen. Dél-
után negyed egytől fél háromig szünetelt a vi l lamosforgalom, az utasokat 
az SZKT saját buszai szállították. A hibákat ideiglenesen elhárították, éj-
szaka folytatódott a javítás. Egy-egy darabot kivágtak a sínekből, és heve-
derrel rögzítették azokat. A hegesztéssel még várni kell, amíg a hőmérsék-
let csökken. Dózsa Gábor, a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója azt is 
elmondta: mind az öt csuklós vi l lamost kivonták a forgalomból, mert az 
ablaknyílásuk kicsi, és forróság volt az utastérben. 

Hűsítő locsolást nemcsak éj-
szaka, hanem nappal is végez a 
Környezetgazdálkodási Kht. Sze-
geden. A megyei közútkezelő vi-
szont egyáltalán nem locsolja az 
utakat, mert nincs rá pénze: a 
címkézett összegekből erre már 
nem futja. Víz bőven van: a Sze-
gedi Vízmű naponta 100 ezer 
köbméter vizet tudna kitermel-

ni, de eddig 43 ezernél többre 
nem volt szükség. Az elmúlt há-
rom évben, a legnagyobb kániku-
lában is csak 55 ezer köbméter 
vizet fogyasztott el a város. Bodor 
Dezső műszaki igazgató elmond-
ta, hogy nem várható vízkorláto-
zás és öntözési tilalom a nyáron. 

A MAV nem bíz semmit a vé-
letlenre: mérik a sínhőmérsékle-

A jogi kar dékánja tisztességtelennek tartja az Oktatási Minisztérium döntését 

Nem csökkenthető a ponthatár 
Az elitegyetemre, mint amilyen a szegedi, az emelt 
szintű érettségi és a nyelvvizsga jelenti a belépőt -
mondta tegnap Szabó Gábor, a Szegedi Tudomány-
egyetem rektora az idei felvételi eredményeket ele-
mezve. A sajtótájékoztatón elhangzott: a jogi és az 
egészségügyi főiskolai karon nem tudták feltölteni 
a keretszámokat - így több mint hetven hallgatót 
veszített az egyetem. Szabó Imre jogi kari dékán 
szerint ezzel a diákok jogai is sérültek. 

- A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
után a Szegedi Tudományegyetemre (SZTE) vették 
fel a legtöbb hallgatót az idén - mondta tegnap Sza-
bó Gábor rektor az intézményben tartott sajtótájé-
koztatón. Az egyetem 120 alapszakán és közel 
2300 szakpárján az államilag finanszírozott nappa-
li alapképzésen 3552-en, összesen pedig 7840-en 
kezdik el az első évet szeptemberben. Az egyetemre 
felvett hallgatók kétharmada idén érettségizett -
hangsúlyozta Pukánszky Béla oktatási rektorhe-
lyettes - , így nem sújtotta esélyegyenlőtlenség a 
frissen maturálókat. 

Az idei felvételi eljárás tapasztalatairól szólva a 
rektor azt tanácsolta a kimaradóknak és a jövőre je-
lentkezőknek, hogy törekedjenek az emelt szintű 
érettségi vizsga letételére, amely belépőt jelent a 
felsőoktatási intézményekbe. Az egyetem vezetője 
hangsúlyozta: a népszerű szakokra korábban is 
többletteljesítménnyel lehetett bejutni. Szabó Gá-
bor szerint aki olyan elitegyetemre jelentkezik, 
mint a szegedi, beszélnie kell legalább egy idegen 
nyelvet. 

A tájékoztatón elhangzott: a jogi és az egészségügyi 
főiskolai karon nem tudták feltölteni a Felvételi tájé-
koztatóban meghirdetett keretszámokat. Azaz: nem 
került be annyi diák egy adott szakra, mint amennyit 
fel tudtak volna venni. Ha ugyanis csökkentették vol-
na a limitet egy ponttal, akkor az üresen maradt né-
hány helyre - a rektor megfogalmazása szerint - akár 
egy fél évfolyam is beeshetett volna. Az ő képzésüket 
azonban nem finanszírozná az állam. Ezért marad-
tak magasabban a ponthatárok például a szociális 
munkás vagy a szakápoló szakon. Ezzel viszont több 
mint harminc hallgatót veszített el az egyetem. 

PÓTFELVÉTELI 
j j j Az SZTE-if 35 nappali alapképzésen és 41 levelező tago-

zaton oktatott szakra írtak ki pótfelvételit. Ezeken a sza-
kokon több tízezer forintot kell fizetniük félévente a hall-
gatóknak azért, hogy tanulhassanak. Államilag finanszí-
rozott alapképzésre nem hirdettek pótfelvételit. 

UNIVERSI 

Szabó Imre, a jogi kar dékánja és Szabó Gábor 
r e k t o r Fotó: Frank Yvette 

Az SZTE jogi karán 180 volt a keretszám, de csak 
138 hallgatót tudtak felvenni. Emiatt körülbelül 
évi 15 millió forinttal kevesebb normatív támoga-
tásra számíthatnak. - Ha a minisztérium engedé-
lyezte volna, hogy egy ponttal lejjebb, 127-nél húz-
zuk meg a határt, akkor 174 hallgatót tudtunk vol-
na felvenni - mondta Szabó Imre. A jogi kar dékán-
ja szerint nem volt tisztességes az Oktatási Minisz-
tériumtól, hogy hat intézményi karból csak három-
nak engedélyezte a ponthatárok egy ponttal történő 
leszállítását annak érdekében, hogy feltöltsék az 
előre megadott létszámkeretet. Szerinte ez a diá-
kokkal szemben sem volt tisztességes, akiknek így 
sérültek a jogai. A vonalhúzás vesztese lett a szege-
di, a debreceni és a győri egyetem. A magyarországi 
jogászképző intézmények vezetői levelet írnak az 
ügyben Magyar Bálint oktatási és Petrétei József 
igazságügyi miniszternek, hogy vizsgálják felül a 
döntést. 

sz. c . sz . 

tet, mivel a kánikulai meleg szer-
kezeti változásokat okozhat a sí-
nekben - a 45-50 fokos sínhő-
mérsékletnél a pálya deformá-
lódhat. A biztonságot szolgálja, 
hogy a kritikus helyeken sebes-
ségkorlátozást vezetnek be. 

A nagy meleg nemcsak egészség-
ügyi problémákat, hanem áram-
szünetet is okozhat. Előfordulhat, 
hogy korlátozzák az energiafo-
gyasztást, hogy a fontosabb köz-in-
tézmények zavartalanul működ-
hessenek. Ha a hálózat egy része a 
nagy melegben leállna, a helyi 
áramszolgáltatók akár több órára 
is kikapcsolhatnák az áramot 
egyes fogyasztóknál - először az 
ipari üzemeknél. Kecse-Nagy Sán-
dor, a Démász Rt. kommunikáci-
ós osztályvezetője szerint érezhető 
a lakossági fogyasztás növekedése, 
de ez az ötszázalékos emelkedés 
semmiféle zavart nem okoz. 

CS. G. L. 

A rendőrség 
keresi 
a gyártót 
Nem bukkant a vétkes kolbász-
gyártó nyomára az Állat-egész-
ségügyi és Élelmiszer Ellenőrző 
Állomás, ezért átadják az ügyet 
a rendőrségnek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mint megírtuk, szalmonellás 
kolbászt találtak az ellenőrök az 
újszegedi Coop Áruházban - vé-
letlenül. A Baktói csípős lángolt 
kolbász címkéjén nem volt fel-
tüntetve a gyártó, bevitték, a 
vizsgálat szalmonellás fertőzött -
séget állapított meg. 

A forgalmazó nem tudott tétele-
sen elszámolni, nem derült ki az 
áruházlánc boltjaiba került teljes 
árumennyiség - mintegy 100 kiló 
kolbász - eredete, pedig az élelmi-
szerbiztonságért a gyártó felel. Az 
ellenőrzés után egyébként 30 kiló-
nyit semmisítettek meg, vagyis 
körülbelül 70 kilónyi baktói csí-
pőst megvettek a vásárlók, de az 
ANTSZ nem regisztrált az átla-
gosnál több szalmonellás megbe-
tegedést Szegeden. 

Pollákné Faragó Katalin me-
gyei főállatorvos tegnap azt kö-
zölte, hogy feljelentést tettek is-
meretlen tettes ellen, az eddig 
összegyűjtött adatokat átadták a 
rendőrségnek. 

Hőhullám 
BÁTYI ZOLTÁN 

Még hogy nem lehet kibírni ? Dehogynem, és ki is fogjuk - öntött 
el a pozitív gondolkodás, no meg az izzadság tegnap dél körül Sze-
ged központjában, ahol a jól értesültek szerint aszfalton lehetett 
sütni a tojást, a hőmérők meg sikongatva robbantak szét az ár-
nyékban. Hozzáteszem: higgyük már el végre, hogy ez a kánikula 
akkor se győzhet le bennünket, ha valami véletlen folytán ebben 
a tökéletesen működő országban mégsem szuperálna a höségria-
dó, nem állna össze a kánikula várható következményeire szako-
sodé hőválságstáb (mert mintha efféle alakításáról is hallottam 
volna már), ugyanis sokat próbált, és még többet eltűrő emberből 
vagyunk gyártva. 

Mondom én ezt csupán azért, mert még a hőhullám el sem érte 
az országot, amikor már kongattuk a vészharangot, s a népek egy-
más vállára dőltek, hogy elpanaszolják, mecsoda nagy istencsa-
pás éri a magyart már megint. Valóban nem kéjérzet plusz 38 fok-
ban várni a buszra, de akkor mit mondjon, aki a buszt vezeti 1 Ne-
tán az, aki az elsuhanó buszok ritkán érkező árnyékában aszfal-
tozza éppen az utat. Szakácsok, vasmunkások, kőművesek, 
ácsok, földeken görnyedező parasztemberek vívják meg harcukat 
a meleggel, mint ahogy évtizedekkel ezelőtt az aratásra indulók 
sem dőltek a kaszájukba, mert a marokszedő asszonyok nem vit-
ték utánuk a légkondicionálót. 

Vagyis azt mondom én, emberek, tűrjük a meleget, s legalább 
ezekben a napokban fogadjuk meg az orvosok tanácsát. Igyunk 
sok folyadékot (és az se baj, ha nem minden pohárba sört nyoma-
tunk), húzódjunk árnyékba, ne délben akarjuk elintézni minden 
hivatalos, ám halasztható ügyünket. Ha lehet, felejtsük el magya-
ros konyhánkat, s töltött káposzta meg pacal helyett talán friss, 
könnyen emészthető ételeket rakjunk az asztalra. És ami talán a 
legfontosabb, figyeljünk egymásra. Mondjuk tűnjön fel, hogy a ve-
lünk szemben pihegő is éppen úgy szenved a melegtől, mint mi. 
nem leszünk boldogabbak. És vegyük észre, ha egy idős asszony 
lába megremeg, amikor az úton szeretne átkelni. 

Hogy ez túl sok feladat egyszerre, így nyáron, szabadságolások 
idején ' la, kérem, nem könnyű az élet, s tanácsaim felsorolását 
még be sem fejeztem. Úgy vélem ugyanis: köszönetet is kéne 
mondanunk, felesül azoknak a fent már említett hölgyeknek és 
uraknak, akik munkájuk miatt nem engedhetik meg maguknak a 
sziesztázást, s gondoskodnak arról, hogy a nagy többség nyugod-
tabb körülmények Között panaszkodhasson a melegre. 

Ami meg egymás hergelését (jaj, ezt nem lehet kibírni!) illeti: ki 
mondta, hogy kánikulában ez kötelező házi feladat ? 

Ma reggel derül ki, elmennek-e Pestre tüntetni 

Kirúgással fenyegetik 
a nyomdászokat? 
A szegedi nyomda ügyvezető 
igazgatója nem engedte szabad-
ságra a dolgozókat, akik úgy 
tervezték, ma reggel buszra 
szállnak, hogy Budapesten, a 
Kossuth Nyomda Rt. székháza 
előtt tiltakozzanak, amiért nem 
fizetik ki munkabérüket, lég-
nap esti információink szerint 
többen meginogtak, a hajnali 
indulás kérdésessé vált. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Kossuth Nyomda 
Kft. ügyvezető igazgatója, Né-
very Tibor - a nyomdászok állí-
tása szerint - kilátásba helyez-
te, hogy kirúgják azokat a dol-
gozókat, akik ma mégiscsak 
Budapestre utaznak a Kossuth 
Nyomda Rt. Jászberényi úti 
székháza előtti tervezett tünte-
tésre. Mint ismeretes, a dolgo-
zók az rt. elnök-vezérigazgató-
ját, a szegedi- cég tulajdonosát, 
Székely Károlyt személyesen is 
hibáztatják amiatt, hogy a sze-
gedi nyomda ilyen helyzetbe 
került. A kirúgással való fenye-
getést Névery Tibor kérdése-
inkre válaszolva cáfolta. El-
mondta, a Munka törvény-
könyve értelmében igazolatlan 
napnak könyveli el a mai na-
pot, mivel már 15 nappal ko-
rábban ki kellett volna íratni. 
(A dolgozók szerint ez'nem így 

van, mivel nem egy eltervezett 
szabadságról van szó.) A vezető 
hozzátette: a májusi munka-
bérből tegnap újabb 35 ezer fo-
rintot utaltak át a nyomdá-
szoknak, a korábbi 17 ezren 
felül. 

A dolgozóknak tehát még 
mindig a májusi fizetés egy ré-
szével, továbbá a teljes júniusi-
val, s egyéb járandóságokkal 
tartozik a cég. Nem vezetett 
eredményre az a másfél hétig 
tartó sztrájk sem, amelynek 
kudarca miatt ezen a héten hét-
főn újra felvették a munkát. 
Eközben a kft. vezetője a sztráj-
kolókat tette felelőssé amiatt, 
hogy a megrendelők elpártol-
nak a cégtől. 

Mára ugyan szabadságot vett 
ki közel 40 ember, hogy Buda-
pestre mehessen tüntetni, de 
elképzelhető, hogy az utolsó 
pillanatban meggondolják ma-
gukat. Felajánlották a vezetés-
nek, hogy a kiesett munkana-
pot szombati műszakkal pótol-
ják. Ezt azonban az ügyvezető 
nem fogadta el, gazdasági okok-
ra hivatkozva. Kijelentette, jo-
gában áll visszavonni a megbí-
zott vezetők által kiadott sza-
badságokat a rendkívüli pénz-
ügyi helyzetre való tekintettel. 
A dolgozók szerint tanúk előtt 
hangzott el az is, hogy a tünte-
tőket kirúgják a cégtől. 

Minőségi tanúsítvány 
SGS minőségbiztosítási tanúsítványt kapott tegnap az SZTE 
Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Cent-
rum. Az orvosképzést folytató hazai egyetemek közül Magyaror-
szágon a szegedi klinikai központ az első, amely ezzel a tanúsít-
vánnyal is rendelkezik az ISO 900l-es mellett. 

A minőségügyi rendszer tanúsítási folyamata másfél eves előké-
szítő munka után július elején zárult le. A most tanúsítványt ka-
pott rendszer a dél-alföldi régió egészségügyi központjaként műkö-
dő intézményben a klinikai szintű gyógyítást segíti és a hatékonysá-
got növeli. 

\mársöM, 
Gumiabroncsban a Ing... 
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