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MA ELÖNTI AZ AR 
AZ ÜDÜLŐTELEPET 
A Sárga üdülőtelep mintegy 650 centis vízál-
lásnál kerül víz alá; ezt a magasságot mára 
eléri a Tisza. Ma reggeltől az országhatár és 
az algyői híd közötti szakaszon is árvízvédel-
mi készültséget rendel el a vízügyi igazgató-
ság. A vízszint tovább emelkedik, a követke-
ző napokban Mindszentnél 750 centivel tető-
zik - , hogy Szegeden mikor és hány centivel, 
még nem tudni, nagyon sok tényezőtől függ. 
A Felső-Tisza árhullámán túlmenően a Ma-
ros is hozzájárul az árvízhelyzethez: a romá-
niai szakaszról újabb áradást jeleznek előre. 
A tetőzés Makónál a hét végén, a jövő hét 
elején, 400 centi körül várható. 

A homokzsákok csak kis víztől védhetnek Fotó: Gyenes Kálmán 

tőén néptelen. - Látják: most is nyitva tar-
tunk, de ezt az emberek nem tudják, és nem 
jönnek - mondja Kiss Zsolt műszakvezető. 
Évről évre több százezres kárt okoz a vendég-
lőnek az áradás. 

Z. Nagy Lászlóék házát már körbeszegte a 

víz. Csak azért áll ki most még szigetként a 
tengerből, mert fél méterrel feltöltötte a terü-
letet az előző tulajdonos. 

A Sárga mozdulatlanságba dermedve várja 
az árvizet. 

F.CS. 

Négyszáz munkahely fogyatékosoknak a Széf ónál 

Üzemmé alakult át 
a volt Móricz 

Ami mozdítható, kimenekítették a Sárgáról 

A víz bemegy az ajtón 

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak Fotó: Karnok Csaba 

Kovács Pisti, Mikola 
és a halálkultusz 

Százötvenmillió forintos beruházással elkészült a Szegedi Szefo 
Fonalfeldolgozó Zrt . ú j telephelye a volt Móricz-iskolában, ahol 
négyszáz megváltozott munkaképességű ember dolgozik. 

Működő üzemet avattak tegnap 
délelőtt a volt Móricz-iskolában: 
a Szefo Zrt. négyszáz megválto-
zott munkaképességű dolgozója 
elfoglalhatta helyét a minden ké-
nyelemmel ellátott, teljesen fel-
újított régi osztálytermekben -
közülük 25-en első munkanap-
jukat töltötték. Avatóbeszédében 
Botka László polgármester azt 
emelte ki, hogy a Szefo az elmúlt 
három évben ötszáz fővel növelte 
létszámát, idén százötvennel, és 
további száz varrónőt fel tudna 
venni. Az 1350 főt foglalkoztató, 
exportra termelő cég a közel-
múltban egymilliárd forintos fej-
lesztést hajtott végre, ami Szege-
den példaértékű. 

Kiss Sándor vezérigazgató el-
mondta, a Móricz-iskola évekig 

üresen álló épületét tavaly száz-
millió forintért vásárolták meg, 
nettó ötvenmillió forintba került 
a felújítás. A részleg neve - reha-
bilitációs foglalkoztató, képző és 
oktató telephely - jelzi az új mű-
ködtetési filozófiát: nemcsak a 
fogyatékosok megmaradt képes-
ségeinek hasznosítására kon-
centrálnak, hanem meg kívánják 
teremteni számukra az esély-
egyenlőséget, hogy a nyílt mun-
kaerőpiacon is elhelyezkedhesse-
nek. Az új telephelyet azért hoz-
ták létre, mert idén újabb öt évre 
szóló szerződést kötöttek olasz 
partnerükkel, ötven százalékkal 
bővülhet a termelés, amihez a 
Tavasz utcában fel kellett szaba-
dítani helyiségeket. 

F.K. 

Mikola István parlamenti felszólalásaiból és különböző fórumokon el-
hangzott kijelentéseiből idézett tegnapi sajtótájékoztatóján Sándor Klá-
ra, a szabad demokraták ügyvivője, országgyűlési képviselőjelöltje és 
Nagy Sándor, az SZDSZ szegedi szervezetének elnöke. Az idézetek cá-
folják a Fidesz-MPSZ miniszterelnökhelyettes-jelöltjének lapunkban is 
megjelent állítását, amely szerint a sajtó a szövegkörnyezetből kiragad-
va és elferdítve tálalja kijelentéseit. Sándor Klára szerint Mikola embe-
rekre vonatkozó szabadságkorlátozási vágyát sem értette senki sem félre 
és azt sem lehetett félreérteni, amikor azt mondta: „Kovács Pistikének 
az idétlen vigyora a plakátokon, ez a halál kultusza...". 

Csatornavita 
Bírósághoz és ügyészséghez fordul a Fi-
desz, mert nem hozzák nyilvánosságra a 
szegedi csatornázás szerződéseit. Az épí-
tők vezetője és a politikusok vitába ke-
veredtek a vízmű székházánál. 

Az üvegzsebtörvény értelmében a közpénz-
ből készülő beruházásokról nem tagadhat-
ják meg a cégek a tájékoztatást, mert azok 
nem minősülnek üzleti titoknak - hangsú-
lyozta tegnap Kalmár Ferenc és Tárkány Ist-
ván. A Fidesz-KDNP önkormányzati képvi-
selője, országgyűlési képviselőjelöltje, vala-
mint a Fidesz országos választmányának 
tagja tegnap a szegedi vízmű előtt tartott saj-
tótájékoztatót. A helyszínt azért választot-
ták - mondták - , mert a csatornát üzemelte-
tésre átvevő Szegedi Vízmű vezetőinek fi-
gyelmét akarják felhívni: csak jó minőségű 
teljesítést fogadjanak el. Kalmár attól tart, 
hogy az üzemeltetés során előbukkanó hi-
bák miatt a vizmű költségei megnőnek, 
emiatt díjemelést kér majd. Szerinte eddig 
csak a hálózat felét adták át, pedig őszre be 
kell fejezni az építést. Tárkány István el-
mondta: kérték a beruházással kapcsolatos 
szerződések nyilvánosságra hozatalát. Nem 
történt meg, ezért - az üvegzsebtörvényre 
hivatkozva - a Csongrád Megyei Főügyész-
séghez és a Fővárosi Bírósághoz fordulnak. 

A beszélgetésbe bekapcsolódott a kivitele-
ző konzorciumot vezető Hídépítő Zrt. sze-
gedi létesítményvezetője. Csepregi András 
azt mondta, megválaszolták a Fidesz koráb-
bi kérdéseit. A Fidesz politikusai replikáz-
tak: az alvállalkozói szerződéseket is látni 
akarják. Elhangzott az is, hogy a kivitelezők* 
méterenként negyvenezer forintért vállalták 
a munkát, de van olyan alvállalkozó, aki 
nyolcezer forintért dolgozik. - Ez a két szám 
nem összevethető - mondta Csepregi. Az al-
vállalkozók ennél többért dolgoznak, és az is 
csak a munkadíj. A projekt előrehaladása -
állította a Hídépítő munkatársa - csak kis-
mértékben marad el az előzetes tervektől. 

M . B . I . 

Folytatás az 1. oldalról 

HÍREK 
POPOVICSÉSSEJBEN 
A VOLKS BANKBAN 
Skonda Mária, a Magyarországi 
Volksbank Rt. elnökhelyettese, 
Szentgyörgyi Pál alpolgármester 
és Tóth Attila művészeti író 
nyitotta meg két szegedi alkotó, 
Popovics Lőrinc szobrászművész 
és Sejben Lajos képzőművész 
Metszéspontok című kiállítását 
a bank Klauzál téri fiókjának 
galériájában. A tárlat május 
5-éig tekinthető meg. 

BENEDEKÉSBÁCHER 
A Szegedi Zsidó Hitközség a 
Szegedi Tavaszi Fesztivál 
programjában ma 15 órakor 
Benedek István Gábor író 
irodalmi klubdélutánját rendezi 
meg a hitközség dísztermében 
(Gutenberg u. 20.). A szerzővel 
Dávid címmel nemrégiben 
megjelent új kötetéről Bácher 
Iván író, publicista beszélget, és 
zenével is színesíti a programot. 
Benedek István Gábor 
könyveiben visszatérően 
foglalkozik a Soával, a zsidóság 
sorsával, saját életéből, 
tapasztalataiból merítve. 
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Észreveszünk egy házat, különféle vízmagas-
ságjelzések sorakoznak a falon. A legmaga-
sabb 2000. április 26-án volt itt az áradás, 9 
méter 43 centi a szegedi mérce szerint, sok-
kal fej fölött. Tavaly május 16-án pedig 7 mé-
ter 96 centire jött fel a Tisza - jó derékig ért. 
A ház mögötti - a folyótól távolibb - másik 
telek víz alatt van, csak az úszómedence szá-
raz, mert jó magas a pereme. 

- Miben bíznak? - kérdjük a tulajdonost, 
Bodó Lászlót. - A csodában? 

- Hátha ellaposodik az árhullám, mire ide-
ér. Volt már rá példa nemegyszer, mire leért 
az alsó szakaszra, annyi területet elöntött 
odafönn, hogy ide nem jutott - mondja. 

Bár így lenne most is! Megyünk tovább a 
csodálatos, tavaszi időben. Itt is egy-egy em-
ber, ott is. Itt is egy sétáló család, ott is. Min-
denki lelassult, csak a víz gyors. - A mi há-
zunkba rendszeresen bejön tavaszonként a 
víz - mondja Tiszaváry Péter, feleségével és 
két kisgyermekükkel sétál a kanyargós, kis 
utcában. A Tisza felől homokzsáksor védi a 
járófelületet - a minap rakták ki a környék-
beliek ha nem lennének itt, húszcentis víz-
ben gázolnánk. 

- Hol megy be a víz? Beszivárog az ajtó 
alatt? 

- Dehogy szivárog, eleve leszedjük az aj-
tót-ablakot. Megvédeni úgysem lehet a helyi-
ségeket, akkor inkább utat nyitunk, erre tes-
sék! így legalább, amikor már megy kifelé, 
gyorsan kimegy. Aztán iszaptalanítunk, fer-
tőtlenítünk, meszelünk, festünk... 

Elérjük a Kiskőrössy halászcsárdát. Az 
egyik asztalnál ugyan ülnek - a levegőben 
csodálatos halászléillat - , de a csárda alapve-

Ha az MSZP győz, Szeged nyer - mondta 
tegnap Botka László polgármester, szo-
cialista országgyűlési képviselőjelölt 
pártja kampányrendezvényén az An-
na-kútnál. Újhelyi István szerint Orbán 
Viktort és Mikola Istvánt támogatja, aki 
távol marad a szavazástól. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az Anna-kútnál beszélgetett tegnap az ér-
deklődőkkel Botka László polgármester, a 
3-as választókerület, és Újhelyi István 
szocialista alelnök, az l-es választókerü-
let koalíciós országgyűlési képviselőjelölt-
je. Újhelyi kérte a választókat, hogy szer-
ződjenek az MSZP-SZDSZ jelöltjeivel 
Szeged városáért. Az aspiránsok egyebek 

mellett vállalták, hogy megépítik a határig 
a Szegedet tehermentesítő M43-as gyors-
forgalmi utat és az északi Tisza-hidat. Kö-
zös vasúti-közúti déli Tisza-hidat építe-
nek, létrehozzák a kétezer ágyas egészség-
ügyi centrumot. Folytatják a szegedi úthá-
lózat és az oktatási intézmények felújítá-
sát. A szerződést tegnap többen is aláírták 
a választópolgárok közül. 

Botka László közölte: hangos rendezvé-
nyek helyett pultos-sátras kitelepüléseket 
tartanak a választásokig, nem firkálják ösz-
sze mások plakátját, és nem mondanak 
másokról csúnyákat. A politikus hangsú-
lyozta: ha az MSZP győz, Szeged nyer, mert 
folytatódnak a fejlesztések a városban. 

Újhelyi István arra kérte a jelenlévőket, 
hogy feltétlenül menjenek el szavazni, 

szóljanak szomszédaiknak és ismerőseik-
nek is, mert - ahogy fogalmazott - Orbán 
Viktort, Mikola Istvánt, Kövér Lászlót tá-
mogatja, aki távol marad. 

A kampányrendezvényen sokan kíván-
tak sikert a jelölteknek. Botka kezét úgy 
fogták az idősebbek, mintha a fiuk vagy az 
unokájuk lenne. Volt, aki a fedett uszodá-
ról érdeklődött, más kerékpártárolót kért 
az Anna-kúthoz. A polgármester ígérte, 
hamarosan kihelyeznek egy tárolót a tér-
re. Szombaton és vasárnap délután négy 
órától megismétlik a városi tclcvfzw^án 
Gyurcsány Ferenc szegedi beszédét. Ma 
délután fél 5-től a Csongrádi sugárúti Peli-
kán gyógyszertárnál kampányolnak a je-
löltek. A kormánypártiak április 7-én a 
Klauzál téren zárják a kampányt. 

Újhelyi szerint Orbán Viktort támogatja, aki távol marad a szavazástól 

Botka: Ha győzünk, Szeged nyer 

Botkának és Újhelyinek sokan kívántak sikert Fotó: Karnok Csaba 


