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Elismerések az árvízvédelemért 
Sólyom László köztársasági elnök kitüntetéseket adott át az árvízi védekezésben kimagasló teljesítményt 
nyújtóknak tegnap, az Országház kupolatermében. Vezérőrnaggyá előléptette Kovács István dandártáborno-
kot, a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár parancsnokát. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta dr. Dobi László, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság (Atikövizig) igazgatója és dr. Mózes Ervin, Szeged Megyei Jogú Város jegyzője. A Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje (katonai tagozat) kitüntetést vehette át Kovács József ezredes, a hódme-
zővásárhelyi Könnyű Lövész Zászlóalj parancsnoka. Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet (polgári ta-
gozat) vehetett át Andó Mihály, az Atikövizig műszaki igazgatóhelyettese, központi védelemvezető-helyettes 
és a kitüntetés katonai tagozatát kapta dr. Szöllősi Sándor ezredes, Csongrád megye katasztórfavédelmi 
igazgatója. Magyar, Köztársasági Bronz Érdemkeresztet (polgári tagozat) kapott Keller Péter, az Atikövizig fo-
lyamszabályozási ügyintézője, szakaszvédelem-vezető, a kitüntetés katonai tagozatát kapta Szopori Tibor 
törzsőrmester, a szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár hadihíd rajparancsnoka. A Magyar Köztársaság 
kormánya jutalomban részesítette dr. Frank Józsefet, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökét és Kaszás Mi-
hályt, a Csongrád Megyei Védelmi Hivatal titkárát. 

* 

A tegnapi szegedi ünnepségen a kormány köszönetét fejezte ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a védeke-
zésben nyújtott kimagasló tevékenységért Bedő Tamás csongrádi polgármesternek. Köszönetét fejezte ki és 
jutalomban részesítette: Balogh László alezredest, a Nagyfai Országos Bünetetés-végrehajtási Intézet osz-
tályvezető nevelőjét, Belovai Pál dóci polgármestert, dr. Berkes Istvánt, Csongrád jegyzőjét, Bodor Jánost, a 
csongrádi városgondnokság igazgatóját, Forgó Henriket, Csanytelek polgármesterét, Györgyi Pál és Hoffman 
Nóra szakaszvezetőket (II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár), Hízó Zoltán mártélyi polgárőrt, Horváth Róber-
tet, a Szegedi Mentőállomás vezető mentőtisztjét, Kajtár István alezredest, Szentes tűzoltóparancsnokát, Ka-
tona Ágnes szentesi mentőtisztet, Kató Sándor polgári védelmi ezredest, Csongrád megye helyettes katasz-
tófavédelmi igazgatóját, Korom Lajos határőr törzsőrmestert, a Szegedi Határvadász Század járőrvezetőjét, 
Kovács Károly rendőr zászlóst, Nagytőke és Szentes-Magyartés körzeti megbízottját, Kovács László szentesi 
nyugdíjast, Kovácsné Kiss Krisztinát, a Szegedi Tudományegyetem irodavezetőjét, Molnár Csaba főtörzsőr-
mestert, a szentesi tűzoltóság gépjárművezetőjét, Nagy Sándort, az Atikövizig szivattyúgépészét, dr. Ördögh 
Józsefet és Ötvös Mihályt az Atikövizig szakaszmérnökségek vezetőit, Sándor Lajos csongrádi gátőrt, Seller 
Andrást, a Szegedi Vízimentő Szolgálat vezetőjét, dr Szabó Istvánt, a Csongrád Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás kerületi főállatorvosát, Szabó Lászlót, a Csongrád Megyei Földművelésügyi Hi-
vatal vízgazdálkodási főfelügyelőjét, Takács Lajost, az Atikövizig szakcsoport vezetőjét, dr. Telegdy Gergely 
Bélát, a Szegedi Városi Bíróság fogalmazóját, Tripolszky Imrét, az Atikövizig vízelhárítási osztályvezetőjét, 
VágfalviZoltánt, az Atikövizig főenergetikusát. 

Kitüntette az árvízi védekezésben kima-
gasló teljesítményt nyújtókat Gyurcsány 
Ferenc. A szegedi városháza dísztermében 
tartott ünnepség után az ügyvezető és ki-
jelölt miniszterelnök a Móra parkban föl-
állított színpadon mondott beszédet. 

Nem táncolt, de táncra, ünneplésre buzdított 
tegnap este a miniszterelnök Szegeden. 
Gyurcsány Ferenc a Móra parkban fölállított 
színpadon köszöntötte a város polgárait. 
Ahogy elhallgatott a United együttes zenéje, 
színpadra lépett a kijelölt kormányfő és Sze-
ged polgármestere. A helyzet egyértelmű 
volt, Gyurcsány Ferenc már akkor nevetve 
mondta: „Nem táncolunk!", amikor az első 
biztatások az addig csápoló, táncoló, tapsoló 
közönségből elhangzottak. Ezután Botka 
László polgármester mondott rövid beszédet, 
melyben az összefogás erejéről szólt. 

- Jó volt az elmúlt hetekben szegedinek 
lenni, látni ezt az erőt, összefogást - mondta. 
- Köszönjük a sok ezer vízügyes szakember-
nek, polgárőrnek, katonának, egyetemistá-
nak és mindenkinek, aki dolgozott értünk, és 
védte a várost - folytatta Botka. 

Ezután Gyurcsány Ferenc vette át a szót. -
Egyetlenegy szóért jöttem Szegedre, hogy azt 
mondjam önöknek, valamennyi szegedinek: 
köszönöm. Szeged és a Tisza barátságban él. 
Általában. De olyan helyzet is adódik, amikor 
el kell dőlnie annak, ki az erősebb - mondta a 
kormányfő. - A szegediek tudják, volt, amikor 
a Tisza erösebbnek bizonyult. De most bebi-
zonyította a város, hogy összefogással, össze-
kapaszkodással és persze szakértelemmel a 
legnagyobb áradás is a gátak között tartható. 

- Az ember egy nagy munka után azt 
mondja: itt az ideje egy görbe estének - fogal-
mazott a miniszterelnök. - ígérjék meg, hogy 
táncolnak, és menjenek el a borfesztiválra is. 
Köszönöm, hogy tették a dolgukat - zárta kö-
szöntőjét. 

Gyurcsány Ferenc a Móra parki ünnepség 
meglátogatása előtt a városháza dísztermé-

ben kitüntetéseket adott át. A kitüntetet-
teknek gratulált Lamperth Mónika belügy-
miniszter, Persányi Miklós környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter, valamint házigaz-
daként Botka László polgármester is . Azok 
kaptak elismerést, akik kiemelkedően 

helytálltak az árvízi védekezésben. Itt azt 
emelte ki ünnepi köszöntőjében a kor-
mányfő, hogy Magyarország az egyetlen 
hely, ahol az idei rendkívüli vízzel való küz-
delemben az emberek győztek. 

M. B. I. 

Sereg-
számla 
UJSZASZI ILONA 

Szeged szebb lesz, mint volt - hangzott Ferenc József császár, ma-
gyar király szállóigévé lett mondata az 1879-es pusztító nagyvíz 
után. S lön, az újjáépítéssel modern európai város született. 

Szeged szebb, mint mikor én ott éltem - vallja több távolra sza-
kadt szögedi. És tényleg, az idegenné lett szem észreveszi azt, 
ami a nap mint napa Kárászon flangáló számára megszokott, így 
szinte láthatatlan. Például ilyen a hegynélkühség, vagyis az Alföld 
nyugalma. Hogy a város áttekinthető, gyalogosan is átszelhető, 
minden zugában belakható. Vagy itt az ö-zés méltóságteljes kü-
löncsége. Es a város romantikus orcája, a mediterráni hangulat -
a sok kicsi terasz, az ücsörgő-cseverésző szép nők és férfiak. Az il-
latok: a virágzó bokrok, fák és a Tisza jellegzetes parfümje, a fák-
kal szegélyezett nagykörút párolgása, a paneles lépcsőházak sza-
ga. Vagy az egykor hírhedten nyomasztó szegedi légkör enyhülé-
se, hogy ma szabad külön úton is járni. És persze: az árvízi véde-
kezésben is megmutatkozó összefogás ereje. 

Szóval Szeged élhető város. A 760 évvel ezelőtt elnyert városi 
rangját őrzi. Az ebben érdemeket szerzettek közül sokak nevét 
tudjuk, de kevesekére emlékszünk igazán. Pedig a város történel-
mét alakítók seregébe tartozik a középkori magyar gazdaságban 
kulcsszerepet játszó szegedi sóraktárnok vagy borkereskedő 
ugyanúgy, mint mondjuk Temesvár János főjegyző, aki elérte, 
hogy az 1715. évi országgyűlésen Szegedet ismét a szabad királyi 
városok sorába iktassák. Az erről szóló szabadalomlevelet a király, 
III. Károly 1719. május 21-én írta alá. S bár e dátumot 1990 óta a 
város napjaként látta el kitüntető jellel Szeged polgafsága, mégis 
sokan jönnének zavarba, ha vázolni kéne az ünnep eredetét, vagy 

. sorolni kéne Szeged hőseit, esetleg épp a díszpolgári címmel kitün-
tetett legkiválóbbak nevét. így az eposz műfaji kellékének, a kata-
lógusnak, a szereplő hősök és seregek fölsorolásának, a - régi ma-
gyar elnevezéssel - seregszámlának az elkészítése olyan tudósokra 
marad, mint Péter László, aki a szögediség legfőbb ismerője. 

A városhoz méltó a május végi programkavalkád. Minden sze-
repel a kínálatban, mi szem-szájnak ingere. A sosemvolt tárlattól 
kezdve a sokféle koncerten át az illatos és ízletes borokig és étele-
kig, a kézműves remekekig. Minden érzékszervünket mozgósít-
ják a Szeged-napi programok. És a lelkünk is moccan. Szeretjük 
Szegedet! így, ahogy van, és olyannak, amilyenné tesszük - szö-
gediek és gyüttmöntek. 

Alkotói díjak a város ünnepén 

Szeged ereje a tudás 
és a tehetség 
A szegedi városházán tegnap a 
polgármester átnyújtotta az ön-
kormányzat művészeti ösztön-
díját, tizenhárom alkotó egy-
szeri támogatást, öt művész pá-
lyakezdő támogatást vett át. 

Hagyományosan Szeged napjá-
hoz kapcsolódóan hirdetik meg a 
város egyik legrégebbi mecenatú-
ráját, az alkotói, pályakezdői tá-
mogatást és művészeti ösztöndí-
jat. 1960 óta 460 hivatásos és 
amatőr művész részesült támo-
gatásban. Tegnap a városházán 
Botka László polgármester nyúj-
totta át az elismeréseket. Beszé-
dében úgy fogalmazott: minden 
díj egyben köszönet a várostól, 
hiszen Szeged ereje és igazi érté-
ke a benne rejlő tudás és tehet-
ség. 

Egy tanévre művészeti ösztön-
díjban részesült Császár Zsu-
zsanna zongoraművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
doktoriskolájának másodéves 
hallgatója. Egyszeri alkotói tá-
mogatást vett át Tandi Lajos mű-

vészeti író, a Szeged folyóirat fő-
szerkesztője, Bátyi Zoltán író, új-
ságíró, aki lapunk hasábjain je-
lenteti meg Belami című tárcáit. 
Támogatásban részesült Szin-
csok György újságíró, szerkesztő, 
Tápai Csaba, a Nagy Szeged 
multimédiás e-könyv szerkesz-
tője, Fábri Géza kobzos népze-
nész, Máthé László hegedűmű-
vész, a Princek trió tagja, Wodala 
Barnabás vokalista, a Fool Moon 
együttes tagja, a Victoria Kama-
rakórus Egyesület, Simon Miklós 
festőművész, Barta András Tibor 
szobrászművész, Pataki Ferenc 
festőművész, Papp György grafi-
kus- és tűzzománcművész és Ba-
kacsi Lajos festő- és grafikusmű-
vész. 

Pályakezdői támogatásban ré-
szesítette a közgyűlés Kocsis 
László Attila táncművész, kore-
ográfust, Velez Alexandra gor-
donkaművészt, Szűcs Szilárd du-
dás népzenészt, Simor Márton 
szobrászművészt és Kántor Ág-
nes festőművészt. 

D.T. 

Kitüntetéseket adott át a miniszterelnök-Az ár legyőzőit ünnepelték 

Köszönet a védőknek 

Seller András, a Szegedi Vízimentő Szolgálat vezetője Gyurcsány Ferenc kijelölt miniszterelnöktől vett át jutalmat Fotó: Karnok Csaba 

A kormány és az önkormányzat az árvízvédelem résztvevőinek adott - a lapjaink által is támogatott - ajándékkoncert és közönsége a Móra parkban. A színpadon a United Fotó: Schmidt Andrea 


