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KORKÉP 

ALGYÖ. Ma este 6 órától a 
filmklubban Fábri Zoltán 
Kosztolányi Dezső azonos című 
regényből készült filmjét, az 
Édes Annát tekinthetik meg az 
érdeklődők. Főszereplők: 
Törőcsik Mari, Kovács Károly, 
Mezey Mária. 

ÁSOTTHALOM. A Petőfi Sándor 
Művelődési Házban zajló Kéz a 
kézben programsorozatban a 
sajátos nevelési igényű 
gyerekek és ép társaik ma a 
madarak és fák világnapja 
alkalmából diavetítéssel 
egybekötött előadást 
hallgatnak meg madarakról, 
erdőkről, fákról. A 
kézmű ves - f ogla 1 kozá son 
zseníliaálla tkákat, gyöngy és 
drót felhasználásával fákat 
készíthetnek a gyerekek. A 
programot a Fogyatékos 
Gyermekekért Közalapítvány, 
az Oktatási Kulturális Örökség 
Minisztériuma támogatja. 

BORDÁNY. Ma 5 órától ülésezik 
a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat 
képviselő-testülete a biipben. 

DESZK. Ma délelőtt 10 és 
délután 4 óra között „világító", 
ultraibolya fényben 
lumincszkáló ásványok 
bemutatója lesz az új iskola 
aulájában. A kiállításra és 
börzére minden érdeklődőt 
szeretettel vár Franczia Péter 
ásványgyűjtő. 
- A Móra Ferenc Csicsergő 
Óvoda óvodásai ma fogorvosi 
szűrővizsgálaton vesznek részt a 
helyi rendelőben. 

DOMASZÉK. Holnap délelőtt 9 
órától szemétgyűjtést 
szerveznek Domaszéken. 
Minden szorgos kezű felnőttet és 
gyereket szeretettel és egy kis 
meglepetéssel várnak. 
Gyülekezés a polgármesteri 
hivatal előtt. Aki az akcióban 
részt vesz, kesztyűt vigyen 
magával. Az önkormányzat 
szemeteszsákról és az 
összegyűjtött szemét 
elszállításáról gondoskodik. 

SZEGED. Holnap biciklitúrát 
szervez a Minden Megoldható! 
Nőegylet. Program: Szeged 
biciklis szemmel, piknik a 
ligetben, hennamenhdifestés, 
majd részvétel az extrém 
sportnapok rendezvényein. Este 
borozás, beszélgetés, 
Caramel-koncert. Bővebb 
tájékoztatás kérhető Paréjné 
Marcsinál a 30-236-069-73-as 
telefonszámon vagy interneten, 
a www.gportal.hu/ 
mindcnmegoldhato honlapon. 

ÚJSZENTIVÁN. Az 
Újszentiváni Napraforgó 
Nagycsaládos Egyesület ma 
családi napot rendez. Az 
ingyenes programra minden 
kedves érdeklődőt szeretettel 
várnak reggel fél 10-től az 
újszentiváni sportpályán. 

Dobi László; Vissza kell adni a vízügy presztízsét 

A védelemvezető nem 
kételkedett a sikerben 
Ha a vízügy nem kapja 
vissza korábbi megbe-
csültségét, szakember-
hiány léphet föl. A 
mostani rekord árvíz-
kor az Atikövizig nyug-
díjas munkatársaira is 
szükség volt - mondta 
Dobi László, az Atikö-
vizig igazgatója, köz-
ponti védelemvezető, 
aki egyetlen percben 
sem gondolt arra, hogy 
áttörheti a víz a gátat. 

Bár ez a víz magasabb 
volt, mint az összes ed-
digi a Tiszán, tulajdon-
ságai, törvényei nem 
változtak meg. Aki is-
meri, az tudja, hogy mi-
re lehet számítani -
mondja Dobi László, az 
Atikövizig igazgatója, az 
alsó-tiszai védelem ve-
zetője. Furcsa tehát leír-
ni, de úgy tűnik: a véde-
lemvezető bízott a víz-
ben. - Bíztam a védmű-
vekben, az elődök lelki-
ismeretességében, és a 
sajátunkéban: minden 
ősszel négyzetcentimé-
terenként végigvizsgál-
juk a töltést. Bíztam a 
munkatársaimban, hi-
szen olyan emberek dol-
goztak a védekezésen, 
akik már többszörösen 
túlestek a „vízkeresztsé-
gen" - sorolja. 

És nyilvánvalóan ön-
magában is bízott Dobi 
László: vízügyes család-
ban nőtt föl, már gyer-
mekként segített édes-
apjának árvízvédeke-
zésben, egyetemi előfel-
vettként pedig koren-
gedményes hivatásos gépkocsi-
vezetőként hordta a földet a töl-
tésekre. A műegyetem elvégzése 
után végigjárta a ranglétrát, az 
Atikövizig szinte minden mun-
katerületét, 1981 óta pedig veze-
tő beosztásokban dolgozta végig 
az árvizeket. 

Nem is okozott meglepetést ez 
a rendkívüli árvíz? - A legnagyobb 
izgalmat a felgyói töltésrézsű 
megcsúszása jelentette. A külö-
nösen erős kiépítésű védvonalak 
egyike volt ez, itt vártuk legkevés-
bé a víz támadását. Szintén soká-
ig emlékezetes lesz az egyik szege-

di történés: a teljesen biztonsá-
gosnak ítélt támfal elé váratlanul 
elkezdett betörni a víz egy régi, 
használatlan csatorna miatt. 

Vannak-e tanulságok, követ-
keztetések? A védelemvezető azt 
mondja: rengeteg. Egyértelműen 
kiderült, hol szorulnak további 
magasításra-erősítésre a tölté-
sek. A szegedi partfalat is alapo-
san át kell vizsgálni. A zsilipek 
közül mindenekelőtt a nagyon 
régi, csongrádi sárkányfarki zsili-
pet kell biztonságossá tenni. 
Megmutatkozott, óriási a jelen-
tősége van, hogy a töltések járha-

A KÖSZÖNET NAPJA 

Gyurcsány Ferenc min isztere lnök ki tüntetéseket ad át ma este az árv íz i véde-
kezőknek. A negyed 7 -kor kezdődő városház i ünnepségen ott lesz Lamperth 
Mónika belügyminiszter, Persányi Miklós környezetvédelmi és Juhász Ferenc 
honvédelmi min isz ter is. A köszönet napján a kormány és a z önkormányza t 
szabadtér i a jándékkoncer t te l is ki fe jezi a védekezésben részt vevők iránti 
megbecsülését: a Móra parkban fél 6 - tó l fe l lép a Bon-bon, a United és az Irigy 
Hónaljmirigy. A lapunk ál tal is támogatot t a jándékkoncer t szünetében, este 7 
órakor a kormányfő és Botka László po lgármester köszönti a m ú z e u m előtt a 
szegedieket . 

Egyelőre kevés járművet szereltek föl megfelelően 

Ovek a buszon is 
A napokban lépett érvénybe az a rendelet az Európai Unió 
tagországaiban, amely kötelezővé teszi a biztonsági övek hasz-
nálatát a turistabuszokon. 

A Tisza Volán Zrt. flottájában mindösszesen 10-12, kimondottan tu-
rista jellegű busz fut. - Hat éve él egy rendelet, amely érinti a bizton-
sági öveket is - mondta Molnár József, a társaság műszaki fejlesztési 
és járműfenntartási igazgatója. - Eszerint a turistabuszokat illetve a 
helyközi és távolsági buszokat csak úgy engednek műszaki vizsgára, 
ha hárompontos biztonsági övvel szerelik fel azokat az ülőhelyeket, 
amelyek előtt nincs másik ülés, korlát vagy kapaszkodó, ami meg-
akadályozná az utas előrebukását hirtelen fékezéskor. Ez egyébként 
buszonként maximum 5-7 ülést jelent, s a társaság valamennyi érin-
tett járműve megfelel ennek az előírásnak. 

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban felmerülnek aggályok is: a 
buszvezető ugyanis nem hatósági személy, így például nem kötelezheti 
az utast az öv becsatolására, s ennek hiányában le sem szállíthatja. 

NY. É. 

Akadályok nélkül a sóhajok hídján 

Több mint 8 millió 
a város háza tájára 

Dobi László az államfőt, Sólyom Lászlót tájékoztatja Fotó: DV 

tők legyenek, tehát aszfaltborítás 
kell rájuk. Ki kell jelölni olyan 
helyeket, ahol a helikopterek le 
tudnak szállni. Rendkívül fon-
tos, hogy a hullámterekről gyor-
san lefolyhasson a víz. Legin-
kább vízvisszatartó szerepe a 
gyalogakácnak, vadszőlőnek 
van, ezeket egyébként is célszerű 
eltávolítani a hullámtérből. 

- Ember nélkül persze a védmű-
vek nem működnek. Kevés a gátőr, 
a csatornaőr. A felsőfokú végzett-
ségű szakemberek is egyre fogynak 
- hetven éven felüli mérnököket is 
vissza kellett hívni a mostani vé-
dekezés idejére. A fiatalok azt lát-
ják, hogy ebben a szakmában fo-
lyamatos az átszervezés, a leépítés, 
a vízügy számukra „nem perspek-
tíva". Ezen változtatni kell -
mondja meggyőződéssel Dobi 
László. - A vízügy megbecsültségét 
vissza kell adni, mert a rekordárvíz 
bármelyik évben megismétlődhet 
- és itt leszünk árvízvédelmi szak-
emberek nélkül. 

ECS. 

Lépcsőjáróval megközelíthető 
ezentúl a szegedi városháza sárga 
épülete is. Megújult a díszterem 
világítása és hangtechnikája. 

Akadálymentesen eljuthat már 
mindenki a polgármester irodá-
jáig és a díszterembe. A szegedi 
polgármesteri hivatal szürke 
épületét már a tavalyi felújítás-
kor akadálymentesre építették 
át. Azóta fogyatékosok számára 
is biztonságos lift közlekedik az 
emeletek között, a napokban pe-
dig a szürke és a sárga házat ösz-
szekötő sóhajok hídját akadály-
mentesítették. Ezentúl a szürke 
irodaház felől elérhető a sárga 
épület emelete. 

- A sóhajok hídja előtt a szak-
hatóságok iránymutatása szerint 
eltávolítottak a lép-
csőfokot. A feljáró 
szélére elektromos 
lépcsőjáró került. A 
személyszállításra 
alkalmas emelő 2,5 
millió forintból ké-
szült el a felújítási 
keret terhére - tájé-
koztatott Zádori Ba-
lázs osztályvezető. A 
másik, ötmillió fo-
rint értékű lépcsőjá-
rót a házasságkö-
tő-teremhez terve-
zik. Felszerelése a 
műemlékvédelmi 
hatóság engedélyére 
vár. 

A díszterem beren-
dezése is korszerűsö-
dött. Fél éve felújí-
tották az egyik hatal-
mas csillárt, most a 
másik ötvenégős 
fényforrás is megfia-
talodott. A restaurá-
lást egy fővárosi mű-
helyben végezték. Az 
eredetileg világító-
gázzal működő lám-
pa több évtizedes vil-
lanyvezetékeit cse-

rélték, és újraöntötték a töredező 
rézkarokat. A polírozást, csiszo-
lást követően a csillár visszakap-
ta eredeti fényét. A napokban 
emelték vissza a helyére, a négy-
méteres tartórúdra. A restaurá-
lást - most is, mint az elsőét -
2,2 millió forintért végezték. 

Nemcsak jobban látják egy-
mást ezután a városatyák, job-
ban is hallanak majd a tanácste-
remben. A díszterem hangtech-
nikája ugyanis 3,5 millió forint-
ból újult meg és bővült. A hango-
sítást a kilencvenes évek elején 
cserélték ki teljesen, az különö-
sebb javítást nem igényelt. A fal-
ban futó vezetékeket azonban 
cserélni kellett, és három plusz-
hangfallal bővült. 

D.T. 

Megújult 
tása 

• • 

a városháza dísztermének világi-
Fotó: Schmidt Andrea 

Program: 

17.30: Bon-bon-koncert 

18.10: United-koncert 

19.00: Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök 

és Botka László 

polgármester 

köszönti 

a szegedieket 

19.10: Irigy Hónaljmirigy 

Minden idők 
legnagyobb 

árt izél fékezte 
meg a város! 

http://www.gportal.hu/

