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Áradat Domaszéken 
Kerteket, utcákat öntött el va-
sárnap Domaszéken a víz, a Bá-
lint Sándor utcában éjfélig szi-
vattyúztak. A polgármester sze-
rint évtizedes probléma áll a 
háttérben. A csatornákat, átere-
szeket átvizsgálták, ma három 
helyen vágják át az utat a te-
lepülésen. 

Tápé és Deszk után vasárnap 
Domaszéken vett birtokba utcá-
kat, zárt körül házakat a víz. A 
rövid idő alatt lezúduló csapadék 
a Bálint Sándor, a Bojárhalmi, a 
Deák Ferenc és a Petőfi Sándor 
utcában okozta a legnagyobb 
gondot. 

A Bálint Sándor utca egyik la-
kója vasárnap délben hívta ki a 
tűzoltókat, miután rémülten ta-
pasztalta, hogy a víz nem folyik 
el a csatornákon, hanem már a 
házát és a szomszédban álló épü-
leteket fenyegeti. Az asszony el-
mondta, az ő házukat bár körbe-
vette a folyam, nem tett kárt 
benne. Szomszédja udvarában 
viszont a nemrég kétmillió forin-
tért csináltatott térburkolat 
tönkrement. Volt, akinek a gará-
zsába is beszivárgott a víz. 

A Bálint Sándor utcában vasár-
nap éjfélig szivattyúzták a vizet, 
így a lakók - bár a szennyes po-
csolya szagát még mindig érezték 
- hétfőn reggel már száraz lábbal, 
a lefektetett pallókon át indul-
hattak munkába. 

Kispéter Géza, Domaszék 
polgármestere úgy fogalmazott; 

hogy régóta fennáll az a problé-
ma, amely a vasárnapi áradat-
hoz vezetett. Az érintett házak 
ugyanis egykor vízállásos terü-
letre épültek. Ezeket évtizedek-
kel ezelőtt feltöltötték ugyan, 
de változó magasságúra. Mivel 
a víz 2000-ig nem okozott gon-
dot a területen, a lakók és a 
község vezetése addig nem 
szembesült a problémával. Ak-
kor a nagy belvíz miatt a csator-
nákat javítgatták, toldozták-fol-
dozták ugyan, de nem tökélete-
sítették. 

Tegnap egész Domaszék csa-
tornarendszerét átvizsgálták, el-
lenőrizték az átereszeket - foly-
tatta a polgármester. A tápéihoz 
hasonló esettel - amikor valaki 
bebetonozta a háza előtt a vízát-
ereszt - nem találkoztak. 

Ma három helyen - a Bojárhal-
mi, a Deák Ferenc, a Petőfi Sán-
dor utcában - átvágják a műutat, 
és átereszt építenek. 

G. ZS. 

DESZKEN MEG SZIVATTYÚZNAK 
Még folyik a kárfelmérés Tápén és 
Deszken, ahol egy héttel ezelőtt 
hatalmas eső hullott le rövid idő 
alatt. Szegeden 32-en, Deszken 
pedig több mint 40-en jelezték 
kárigényüket - tudtuk meg a pol-
gármesteri hivatalokban. Deszken 
még mindig szivattyúzzák a vizet 
a pincékből és a kertekből. A 
szakemberek több tízmillió forint-
ra becsülik a kárt. 

Hatmillió értékű 
szeszt foglaltak le 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az átfogó, augusztus 24-étől 
28-áig tartó ellenőrzésben a két 
megye rendőri és egyéb hatósági 
szervei, valamint a szabadkai, a 
zombori és a dél-hesseni rend-
őrség munkatársai, összesen 
644-en vettek részt - közölte Ár-
vái Ferenc ezredes, határőrségi 
igazgató tegnap a Kiskunhala-
son megtartott tájékoztatón. 
Közel 23 ezer magyar és külföldi 
állampolgárt, több mint 8400 
gépjárművet ellenőriztek. A 
Zöld régió fedőnevű nemzetközi 
határrendészeti és közbiztonsá-
gi művelet kitűnő alkalom volt 
arra is, hogy a magyar hatósá-
gok és a külföldi szervezetek kö-
zötti együttműködést elősegít-
se. Magyar részről a határőrök 
és a rendőrök mellett a vám és 
pénzügyőrség, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, az 
ANTSZ, az APEH, a KPM és a 

polgárőrség munkatársai vettek 
részt az akcióban, s az okmá-
nyok ellenőrzésén túl a jövedéki 
adó hatálya alá eső • termékek 
szállítását és forgalmazását is 
vizsgálták. Az összehangolt el-
lenőrzésen 1350 liter származá-
si engedély nélküli tiszta szeszt 
foglaltak le, melynek hatmillió 
forint az értéke. 

Öt nap alatt 141 ezer 700-an 
lépték át a határt - közülük 53-at 
visszairányítottak különböző be-
utazási feltételek hiánya miatt. 
Több mint 48 ezer gépjárművet 
vizsgáltak át. A műveletsorozat 
alatt a Kiskunhalasi Határőr 
Igazgatóság egy embercsempész-
szel, nyolc tiltott határátlépést 
elkövetővel, tíz lejárt tartózkodá-
si engedéllyel, nyolc engedély 
nélküli munkavállalóval, vala-
mint egy úti okmány tekinteté-
ben közokirat-hamisítást elköve-
tő személlyel szemben kezdemé-
nyezett eljárást. 

Engedély nélkül vágták ki a fákat és jelölték ki a buszmegállót az építők 1 

Veszélyben az öthalmiak 

A szülők féltik a gyermekeiket. Takács Zsolt próbál meg átkelni az úton gyermekeivel Fotó: Karnak Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Szabó Anikó levelet írt az ügyben 
a Csongrád Megyei Közútkezelő 
Kht.-nak, amelyben jelezte: a te-
relőút építésekor kivágták a por-
tól és zajtól védő út menti fasort 
és nagyon közelre került az út-
testhez a buszmegálló. Rigó Mi-
hály, a közútkezelő műszaki 
igazgatója lapunknak elmondta: 
a csomópontépítés miatt helyez-
ték át ideiglenesen a buszmegál-
lót. A munkálatokat az autópá-
lya-építők végezték. A megálló 
elmozdításához a közútkezelő-
nek is hozzá kell járulnia. Ez 
nem történt meg - válaszolta 
kérdésünkre Rigó Mihály - , az 
építők nem keresték meg az ügy-
ben a kht.-t, a Volán viszont tu-
dott az áthelyezésről. A műszaki 
igazgató elmondta „a pályaépí-

tők is rohamtempóban dolgoz-
nak, szorítja őket az idő. A meg-
álló áttelepítése pedig nem volt 
benne az eredeti tervben, ami a 
munka során megváltozott." 

Szabó Anikó, Takács Zsolt és 
Lauer István, a terület önkor-
mányzati képviselője úgy tudja, 
hogy a magántulajdonban lévő fa-
sort engedély nélkül vágták ki az 
útépítők. Lauer ezt jelezte is a 
környezetvédelmi hatóságnak, 
ahol vizsgálják az ügyet. - Megle-
pő lenne számomra, ha engedély 
nélkül vágtuk volna ki a fákat és 
telepítettük volna új helyre a 
megállót - reagált megkeresé-
sünkre Piry Tamás. A sztrádaépí-
tő Debmut Rt. területi főmérnöke 
állította: az elkerülő út építéséhez 
minden engedélyük megvolt. 
Hangsúlyozta: a közútkezelővel 
egyeztetve hétfőn pótolták azokat 

SZIGET VEDI A GYALOGOSOKAT 
A szöregiek már évek óta küzdenek gyalogátkelőhelyért, mivel a rendkívül 
forgalmas 43-as úton, a buszmegállók közelében balesetveszélyes az át-
kelés. Iványi Aurél szőregi önkormányzati képviselő elmondta: 15 millió fo-
rintot sikerült lecsípni a művelődési ház építéséből, ennyit különítettek el 
átkelőhelyre. A megyei közútkezelő már megterveztette, engedélyeztette a 
két gyalogosvédő szigetet - tudtuk meg Rigó Mihálytól. A műszaki igazgató 
elmondta: a beruházás várhatóan az Idén megvalósul. 

a hiányosságokat, amiket a lakók 
sérelmeztek. így kikerült a megál-. 
lóba a buszmegálló tábla és el-
kezdték az út jobb oldalán a járda-
építést. Noha a kérdéses szaka-
szon csak 40-nel lehet menni, az 
autók tegnap is 80-90-nel húztak 
el a gyalogosok mellett. 

- A buszöböl kicsi, kilóg a jár-
mű egyharmada az úttestre, ami 
szintén óriási veszélyt jelent. 

Előfizetőinket várjuk a moziba A remény bajnokára 

Országos bemutató előtti 
vetítés a Szeged Plazában 
Russell Crowe és Renée Zellweger. A kiváló színé-
szek főszereplésével Ron Howard rendező lebilincse-
lő és megrázó amerikai mesét alkotott. Az Oscar-dí-
jas csapat ezúttal a James J. Braddock-legendát vitte 
vászonra. Braddock bokszbajnok volt, nagyjából a 
nagy gazdasági válsággal egy időben azonban a kezét 
törte és hirtelen vége lett ígéretes pályafutásának. 
Megjárta a poklot, családjával együtt a legmélyebb 
szegénység és vele a megaláztatás várt rá. Ám egyszer 

egy véletlen beugrásnak köszönhetően ismét a ringbe 
szállhatott és - győzött. A lecsúszott munkanélküli 
újra ünnepelt bokszoló lett, a nemzet reménysége. 

Az országos bemutató szeptember 8-án lesz, ám 
előfizetőink közül 250-en már ma este 20 órától meg-
nézhetik a Szeged Plazában a színes, feliratos ameri-
kai filmet. A játékunkon kisorsolt szerencsések név-
sorát hétfői számunkban közöltük, őket az este nyolc-
órás vetítés előtt várják munkatársaink a moziban. 

A polgármester az urológián és a pszichiátrián járt 

Félidőben a szegedi kórházfelújítás 
Hamarosan költöznek a műtők a Il-es kórházban: félidejéhez ért a kórház felújítása. 
Az osztályok helycseréje folytatódik: jelenleg az urológia területén dolgoznak, ezért 
a betegeket a már felújított épületbe helyezték. Megszépül kívülről is a ház; a jövőben 
meleg vizet nyernek a nap energiájából; új műszereket vesznek a műtőbe. A munka 
a jövő év tavaszán fejeződik be. 

Befejeződött a közel kétmilliárd forintos 
kórház-rekonstrukció első üteme a sze-
gedi Il-es kórházban. A Kálvária sugárúti 
épületben megújul a műtőblokk és ener-
getikai fejlesztések is lesznek - hangzott 
el tegnap az intézmény felújított egysé-
geinek műszaki bejárásán. Botka László 
polgármestert Pajor László igazgató ve-
zette körbe a munkaterületen és az elké-
szült szárnyban. Az intézményt 1 milli-
árd 300 millió forintos címzett támoga-
tásból építik át. Az összeg 90 százaléka a 
központi költségvetésből származik, 
míg 10 százalékot az önkormányzat biz-
tosít. 

Az első ütemben befejeződött a pszi-
chiátria épületének teljes felújítása. Fel-
vonót építettek be, illetve a korábbi la-
pos tető helyett sátortető fedi az épüle-
tet, javult a hőszigetelés, az ablakok 
mellett már nem fúj be a szél. A padlá-
son hatalmas szabad tér keletkezett, 
amelyet jelenleg raktározásra használ-
nak. Az intézmény vezetői szerint ezen a 

területen tovább bővíthetik a kórházat. 
A műtőblokkot is felújították: legfelső 

szintjét szeptember 10-én adják át, ezt 
követi a földszinti, traumatológiai műtő, 
majd a középső, sebészeti és urológiai 
műtő, ahol a legtöbb operáció történik. 
A fejlesztés során a kórház folyamatosan 
működik, az osztályokat azonban időn-
ként át kell költöztetni. Mivel most az 
urológia területén dolgoznak a munká-

Pajor László igazgató Botka László polgármestert kalauzolja Fotó: Miskolczi Róbert 

sok, ezért a betegeket a már felújított 
pszichiátriai épületbe helyezték. Már 
dolgozik a kivitelező Ferroép a homlok-
zaton is. A festett téglaburkolatot meg-
tisztítják, és eredeti, nyers formájában 
állítják helyre. 

A felújítással egyidejűleg 360 millió fo-
rint uniós támogatással a kórház fűtését 
modernizálják: a napfénygyűjtőket már 
föltették a tetőre. Ezt rákötik a hőköz-
pontra, így olcsóbban tudják az épület 
működéséhez szükséges hőt előállítani. 

A harmadik szakaszban 300 millió fo-
rintos egészségügyi eszközbeszerzésre is 
sor kerül, amelynek 50 százaléka önkor-
mányzati támogatás, a fennmaradó részt 
a központi költségvetés biztosítja. Ennek 
egy része az új műtőkbe kerül: új asztalo-
kat, lámpákat, állványokat, altatógépeket 
szereznek be. Pajor László, az intézmény 
vezetője kiemelte: az új szövetforrasztó 
készülékkel elektromos hőkezelés után a 
szöveteket könnyedén át lehet vágni, és 
mivel azok így nem véreznek, több órával 
is rövidülhet a műtetek ideje. Az új műtő-
ket sokkal jobban ki tudják használni, 
mert a kiszolgáló helyiségeket célszerűb-
ben helyezhetik el. A kórház felújítása jö-
vő év február végéig tart. 

M.B.I . 

Szeretném elérni, hogy a Vo-
lán-buszok kanyarodjanak be 
Öthalomra, de ha ez nem sike-
rül, legalább nagyobbítsák meg, 
tegyék biztonságossá a buszöblöt 
- magyarázta Lauer István. Piry 
Tamás azt mondta lapunknak, 
hogy október közepéig marad ez 
a helyzet, aztán állandó helyére 
kerül a buszmegálló. , 

s z . c . s z . 

HÍREK 
TISZTA PART 
A tiszta Tisza-partért szerveztek 
szemétszüretet a szegedi Szint 
Kft. munkatársai. Tegnapi 
akciójukon huszonnyolc 
dolgozójuk mellé tucatnyi 
önkéntes csatlakozott, és a 
mellvédtől a víz széléig 
megtisztították a partot. 
Összesen több mint háromezer 
liternyi szemetet gyűjtöttek alig 
több mint egy óra alatt. 

A MAGYAROK ASZTALÁNÁL 
Mától mutatják be A magyarok 
asztala gasztronómiai kódexet a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum 
dísztermében rendezett 
kiállításon. A Gribek Lajos és 
Benke László szerezte, 
hétszázhatvan oldalas, minden 
tekintetben rendkívüli értékű 
mű - voltaképp a XXL század 
első kódexe - a magyarság 
étkezési kultúráját ismerteti a 
honfoglalástól napjainkig. A 
kódex korlátozott 
példányszámban meg is 
rendelhető a múzeumban. 

OKTATÓI KONFERENCIA 
A matematika, a fizika és az 
informatika főiskolai szintű 
oktatásának változásaival is 
foglalkoznak azon a háromnapos 
konferencián, amelyen mintegy 
száz oktató vesz részt. A tegnap 
kezdődött konferencia 
házigazdája az SZTE Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolai Kara, 
az előadás-sorozatot Szegeden, az 
orvoskari Dóm téri oktatási 
épületben tartják. 

PÓTFELVÉTELI 
ÉS BEIRATKOZÁS 
A szegedi Király-König Péter Ze-
neiskola pótfelvételit hirdet vala-
mennyi tanszakára és beiratko-
zást tart előképzős osztályaiba. 
Az időpontok: augusztus 31., va-
lamint szeptember l-jén, 2-án, 
5-én és 6-án 14 órától 17.30-ig. 


