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Befogadták a holtágból menekülő teknősöket 

Baktérium színezte a vizet 

A kis megmentő, Angeló Dorottya, a nemzeti park munkatársával, Bakacsi Gáborral és a teknő-
sökkel. Fotó: Schmidt Andrea 

Ríborkén-baktérium elszaporodása okozta a gyálai Holt-Tisza 
vizének elszíneződését. A rothadó iszapból kénhidrogén szabadult 
fel, ami elvonta a vízből az oxigént. A teknősöket megmentették a 
környéken lakók. 

A gyálai Holt-Tisza vize néhány 
hete bordó színűre változott, a 
felszínen zöld és fehér hab jelent 
meg, záptojásszag lengte be a 
környéket. A lakók arra lettek fi-
gyelmesek, hogy teknősök és bé-
kák menekülnek a zavaros víz-
ből. A teknősöknek többen is át-
meneti szállást adtak. 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi Felügyelőség mun-
katársai mintát vettek a holtág 
vizéből. A laboratóriumi vizs-
gálat eredménye szerint az 
okozta az elszíneződést, hogy 
túlszaporodott a holtágban az 
úgynevezett bíborkén-baktéri-
um. 

A mederben lévő nagy mennyi-
ségű iszap kezdett el rohadni és 
ebből szabadult fel a kénhidro-
gén. A hirtelen jött melegedés 
pedig felgyorsította a folyamatot. 
A gázok a felszínre törtek, ezért 
jelent meg a fehér és a zöld hab. 
A jellegzetes záptojásszagot pe-
dig a különféle állati, növényi 

hulladék bomlása miatt érzik a 
lakók. 

Az évek során különféle szeny-
nyezö anyagok kerültek a holtág-
ba. Leülepedtek az iszapba és 
idővel bomlásnak indultak. A 
Holt-Tisza állatainak többsége 
most azért menekült el, mert a 
kénhidrogén kivonta a vízből az 
oxigént és nem kaptak levegőt. 

A gyálai Holt-Tisza korábban 
több száz mocsári teknősnek 
adott otthont. - A fekete színű, 
sárga pöttyökkel díszített állat ha-
zánk egyetlen vadon élő teknösfa-
ja - mondta Veprik Róbert, a Sze-
gcdi Vadaspark gyűjtemény-fel-
ügyelője. A nőstény a homokba 
rakja a tojásait és a nap melege 
költi ki az utódait. A kicsik ösztö-
nösen a víz felé indulnak. 

A teknősök a különféle szeny-
nyeződések közül az olajat bírják 
a legjobban. A bőrük kis mérték-
ben károsodik, de túlélik. Ha ne-
hézfém kerül a szervezetükbe, az 
felhalmozódik és idővel elpusz-

títja őket. A műtrágyák és nö-
vényvédő szerek származékai vi-
szont gyorsan megölik őket. 

Állatszerető gyálaiak befogad-
ták a menekülő teknősöket. Az 
Angeló család két kis apróságot 
fogadott be. A négy gyermek kö-
zül a legkisebb, az ovis Dorottya 
is segített a teknőcök gondozásá-
ban. A két kis jószág a hörcsögök 
helyére került. A mindössze tíz-
forintos nagyságú állatkákat teg-
nap délután átadták Bakacsi Gá-
bornak, a Kiskunsági Nemzeti 
Park természetvédelmi őrkerü-
let-vezetőjének. 

Tajti László, a nemzeti park 
természetvédelmi őrszolgálatá-
nak vezetője azt javasolja, hogy a 
teknősök megmentői vegyék fel 
velük a kapcsolatot. A nemzeti 
park szegedi irodáját (Föltáma-
dás utca 29.J személyesen is fel-
kereshetik, de hívhatják a 
498-058-as telefonszámot is, 
mivel hosszú távon magánsze-
mély nem tarthat magánál vé-
dett állatot. A teknősöket behoz-
hatják az irodába, de kérésre ház-
hoz is kimennek a nemzeti park 
munkatársai 

KORMOS TAMÁS 

Nyári esték Almásival, Eszenyivel, Kernnel és Koltaival 

Belvárosi Nyári esték: 
bulvárszínház a teraszon 
A rekonstrukció miatt pillanatnyilag használ-
hatatlan Tisza Lajos körúti fürdőudvar helyett 
ezen a nyáron a Somogyi utcai parkolóban, a 
Mediterrán Terasz mellett rendezi meg az Accord 
Kft. a Nyári esték című népszerű előadás-so-
rozatát - jelentették be a szervezők a tegnapi 
sajtótájékoztatón. 

A Hrabovszky András vezetésével működő Accord 
Kft. 1997 óta minden nyáron megszervezte a Tisza 
Lajos körúti fürdő udvarán a Nyári esték elnevezé-
sű színházi programsorozatot. A könnyed szórako-
zást ígérő, kellemes játszóhelyet megszerette a kö-
zönség, az előadások átlagosan 80-85 százalékos 
nézettséggel mentek. Ezen a nyáron a rekonstruk-
ció miatt kiszorult a rendezvénysorozat a fürdőud-
varról, ezért új helyszínt kellett keresni. 

A Somogyi utcai Mediterrán Teraszt üzemeltető 
Szenako Kft. két tulajdonosa, Kovács Péter és Nagy 
Miklós felajánlották: rendezzenek előadásokat a 
parkoló egy részén. Az akusztikusok alkalmasnak 
találták erre a célra a bérházak közötti területet, 
különösképp miután a Praktiker Áruház 30 méter 
hosszú, 1,8 méter magas hangelnyelő paravánt biz-
tosít az előadások idejére, amivel az utcai forgalom 
zaját is minimálisra csökkenthetik. A Mediterrán 
Terasz és a parkoló az előadások alatt nem fogad 
majd vendégeket, hogy ne zavarják a nézőket. Az 
5-600 személyes mobil nézőteret műanyag székek-
ből alakítják ki, így napközben csak a színpad vesz 
el helyet a parkolótól. Hrabovszky András szerint a 
szegedi közönség elszokott már az újszegedi sza-
badtéri színpadtól, szívesebben vált jegyet belváro-
si játszóhelyre. 

A rendezvénysorozat már ebben a hónapban elin-
dul: május 30-án a Bergendy Szalonzenekar ad 
koncertet, másnap Noel Coward Akt hegedűvel cí-
mű vígjátékát adják Schubert Évával, Trokán Péter-

rel, Sztankay Istvánnal és Straub Dezsővel. Június 
6-án a Budapest Ragtime Band lép fel, június 14-én 
és 15-én Csemer Géza rendezésében mutatják be 
Dékány András és Baráti Géza Dankó Pista című 
daljátékát, amelynek zenéjét a 100 évvel ezelőtt el-
hunyt legendás szegedi cigányprímás dalaiból még 
Vaszy Viktor állította össze. Az 1800-as évek végén 
Szegeden és Szatymazon játszódó történetet töb-
bek között Leblanc Győző, Jankovics József, Marik 
Péter, Csonka Zsuzsa, Bertkóczi Zoltán és Kovács 
Zsuzsa kelti életre. Június végén Almási Eva Koncz 
Gábor és Trokán Péter főszereplésével az Édentől 
keletre című Steinbeck-színművet hozza Szegedre 
a Budaörsi Játékszín. 

A további kínálatban szerepel még a lózsef Attila 
Színház három slágerprodukciója: A miniszter fél-
relép és Balfácánt vacsorára Kern András és Koltai 
Róbert főszereplésével, valamint A bolond lány 
Ullmann Mónival, Xantus Barbarával és Mihályi 
Győzővel. Barátok estje - baráti este címmel a nép-
szerű szappanopera főszereplői sanzonokat, ope-
rettslágereket énekelnek, koncertet ad Boban Mar-
kovié és zenekara, Görbe Nóra és Tahi Tóth László 
játssza Vámos Miklós Hogyan hódítsuk meg a nő-
ket (férfiakat) című összeállítását. Eszenyi Enikő és 
Milán Mikulcik főszereplésével láthatjuk az Ég és 
nő között című izgalmas, felnőtteknek szóló elő-
adást, továbbá Kovács Zsuzsa rendezésében a Mág-
nás Miskát. Az utolsó produkció az augusztus 
15-én és 16-án látható [anika lesz Pápai Erika és 
Szacsvay László főszereplésével. 

A belépők ára változó, bizonyos produkciókra 
már 800-ért is lehet kapni, de például a Miniszter 
félrelép előadásaira 3500 forintba kerül a legdrá-
gább jegy. Az értékesítés tegnap indult a Mediter-
rán Terasz pénztárában, az Átrium Üzletházban és 
a nagyáruházi KM Tours Utazási Irodában. 

H. ZS. 

Fiatal szegedi építészek 
kiállítása a Démásznál 
Négy évvel ezelőtt mutatkoztak be utoljára a nagyközönség előtt a 
Szegeden élő és alkotó építészek. Akkor az idősebb korosztály terveit 
nézhették meg a látogatók, míg most, május 16-án délután 4 órakor a 
fiatalabb szegedi építész korosztály alkotásaiból összeállított tárlatot 
nyitja meg Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, Tandi Lajos, 
a Szegedi Dugonics Társaság főtitkára és Nóvák István DLA, Szeged 
város főépítésze a Démász Rt. székházában. A kiállítás anyagát Ba-
logh László, Széli Attila és Zana Attila építész állította össze, s mellet-
tük még több mint harminc alkotó mutatja be legszebb terveit. A Du-
gonics Társaság, Szeged önkormányzata és számos építőipari cég se-
gítségével létrejött bemutatót május 27-éig tekinthetik meg az érdek-
lődők a Démász Rt. Klauzál téri székházának aulájában. 

Negyedmillió jutalom a gálaműsor résztvevőinek 

Gyermekszínjátszók 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Immáron negyedik alkalommal 
rendezte meg a szegedi Százszor-
szép Gyermekház és a Cora Kö-
lyökklub a gyermekszínjátszó 
fesztivált, ez alkalommal az „Éb-
resszük mi a Napot" mottóval. 
Az általános és középiskolások 
részére kiírt verseny egyben a 
XII. Weöres Sándor országos 
gyermekszínjátszó találkozó me-
gyei döntője is volt. Csongrád 
megyéből 59 csoport, összesen 
900 gyermek vett részt a feszti-
válon. 

A legsikeresebben szereplő 
nyolc csoport felléphet a Szegedi 
Nemzeti Színházban megrende-
zésre kerülő gálaműsoron június 
elsején. A legjobb színjátszók -

Szamóca Színtársulat - József 
Attila Művelődési Ház (Zsom-
bó), Táncos lábak - Sólyom utcai 
Általános Iskola (Szeged), Fő Fa-
sori Általános Iskola Színjátszó 
köre (Szeged), SzínVáltók - Kert-
városi Általános Iskola (Makó), 
Menő Manók - Alapfokú Művé-
szeti Iskola (Székkutas), piarista 
gimnázium színjátszó csoportja 
(Szeged), Dolce Művészeti Ma-
gániskola Jerney János általános 
iskolai csoportja (Szeged), vala-
mint a Kozmutza Színjátszó Kör 
- Kozmutza Flóra Általános Is-
kola (Hódmezővásárhely) - 250 
ezer forinton osztoznak. A pályá-
zati kiírásnak megfelelt csopor-
tok 10-10 ezer forint pénzjutal-
mat kaptak a szegedi Cora Áru-
háztól. 

A zsűri nevében Kcrtai István, a szegcdi Cora igazgatója adta át a 
pénzjutalmakat. Fotó: Karnok Csaba 

Árpáié a sülő csülkökre és a szomjas torkokba 

Sör majálist nyitottak 
a szegedi Mars téren 
Ötszázhatvan hordót gurítot-
tak ki tegnap a szegedi Mars 
térre. A sörmajálist az olimpi-
ai és világbajnok tornász, 
Csollány Szilveszter is felke-
reste. 

Az idén először már májusban 
folyik a sör a Mars téren. A teg-
nap megnyílt és vasárnapig tartó 
sörmajálison 87 fajta sört kóstol-
hatnak meg az érdeklődők. Húsz 
étterem, kocsma, illetve klub te-
lepült ki erre az öt napra az U pa-
vilon köré. 

A délután két órai nyitáskor 
bajor táncosok köszöntötték az 
első vendégeket. Az érettségizők 
pedig megkönnyebbülten koc-
cinthattak a sikerre vagy ihattak 
bánatukban valamelyik stand-
nál. 

A nyitásra 560 hordót hoztak, 
amelyekben 87 fajta sör várta a 
vendégeket. Világos vagy barna, 
magyar vagy import - mindenki 
megtalálhatta a maga kedvencét. 

A figyelmes szemlélő ismert 
arcokat is felfedezhetett az aszta-
lok között. Csollány Szilveszter 
világ- és olimpiai bajnok tornász 
is nagy rajongója az árpalének. A 
szokatlanul meleg májusban ne-
ki is jólesik egy-két korsó hideg 
sör. 

Az Izek utcáján öt nemzet éte-
lei között válogathat a megéhe-
ző. Több tucat grillcsirke forgott 
már tegnap is a nyárson, illetve 

Bajnoki pohár. Csollány Szilveszter és Krinis Dóra is kedveli a hűs 
árpalevet. Fotó: Schmidt Andrea 

ropogós csülkök kínálták magu-
kat a forró sütőben. - Az igazi 
szakács nemcsak a csülköt, ha-
nem sütés közben a torkát is 
sörrel locsolgatja - mondta ne-
vetve az egyik sütőnél forgolódó 
férfi. 

Mai programok: 16 óra kongó 
show, 17 óra Erica Dance School, 
18 óra Kékesi Dóra és Mezei Éva 
énekel, 19 óra B52 fitneszbemu-
tatója, 20.30 Füstifecskék, 21 
órától zárásig loy zenekar. 

K.T. 

S Z E G E D I 
S Ö R F E S Z T I V Á L 

SÖRMAJÁLLS A MARS TÉREN 

h í r e k 
ELMARAD 
A DZSUNGEL KÖNYVE 
Betegség miatt elmarad A dzsun-
gel könyve című musical mai 
előadása a Szegedi Nemzeti 
Színházban. Az erre, valamint az 
ugyancsak elmaradt szerdaira 
szóló jegyek a Kelemen utcai 
jegyirodában visszaválthatók 
vagy átcserélhetők a május 20-i 
előadásra. 

MARATON A DROG ELLEN 
Május 16-án délután 5 órakor ér 
Szegedre a „Drogmentes Ma-
gyarországért Maraton 2003" or-
szágfutásban résztvevők csapata. 
Akik csatlakozni kívánnak a fu-
tókhoz, a Makkosházi körút 
mentén, az Ortutay és Agyagos 
utca között, a kenyérgyárral 
szemben lévő füves területen 
gyülekezzenek. A szegedi rendez-
vény helyszínén, a Szeged Plazá-
ban délután 6 órára várják a 
drogellenes maraton képviselőit. 

KONFERENCLAARÉGI 
MAGYAR KÖLTÉSZETRŐL 
A magyar költészet műfajai és 
formatípusai a XVII. században 
címmel háromnapos országos 
tudományos konferenciát ren-
deznek a Szegedi Tudomány-
egyetemen. A szombat estig tar-
tó tanácskozást csütörtökön 15 
órakor az SZTE Dugonics téri 
aulájában Jankovics József iroda-
lomtörténész, az MTA Irodalom-
tudományi Intézete rene-
szánsz-barokk kutatócsoportjá-
nak vezetője nyitja meg, aki 
egyúttal a Klaniczay-díjat is átad-
ja. 

OLASZ-MAGYAR 
FOTÓKIÁLLÍTÁS 
Magyar múlt nyomában Itáliá-
ban, olasz emiékék hazánkban 
címmel fotódokumentációs kiál-
lítás nyílt a Szegedi Olasz Kultu-
rális Központban (Dugonics tér 
2.). A tárlat május 19-éig, min-
dennap 9-18 óráig tekinthető 
meg. 

GYERMEK-PEDAGÓGUS 
KAPCSOLAT 
Az oktatás és nevelés, a szociális 
munka és az individuálpszicho-
lógia kapcsolódási pontjairól lesz 
szó a Magyar Individuálpszicho-
lógiai Társaság pénteken délelőtt 
10 óra 15-kor kezdődő vándor-
gyűlésén, a szegedi egyetem köz-
ponti épületének aulájában. 


