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A folyó vízgyűjtőjén öt évvel ezelőtti az állapot 

Ismét vészhelyzet lehet a Tiszán 

LAPUNKBAN ÍRTUK 
m „Temetővé változott a Tisza tegnap Szegeden. Hajnalban érte el a várost a 

ciánszennyeződés, amely halak ezreit ölte meg, de elpusztította a víz ala-
csonyabb rendű élővilágát is. A szegediek kora reggeltől késő délutánig za-
rándokoltak a rakpartra, gyászolták a halott folyót. A tiszai gyász napja 
megmutatta, hogy a szegediek szívében milyen fontos helyet foglal el a fo-
lyó, amelyre Juhász Gyula szobra tegnap talán még komorabban tekintett, 
mint más, derűsebb napokon." 

(Délmagyarország, 2000. február 12.) 

KÖRKÉP 

ALGYÖ. A nagyközség 
sikeresen pályázott a települést 
érintő por- és zajterhelés 
csökkentése érdekében a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztér iumhoz. A 
programban mintegy 
háromszáz őshonos fát 
telepítenek, az ültetést . 
tavasszal kezdik Algyő 
belterületén. 

BORDÁNY. A Bordányiak 
Továbbtanulásáért 
Közalapítvány kuratór iuma 
pályázatot hirdet bordányi 
lakóhelyű, közép-és 
felsóoktatáshan tanuló, nehéz 
anyagi körülmények között élő 
diákok részére. A pályázatról 
további információ kérhető a 
polgármesteri 
hivatalban. Beadási határidő: 
február 28. 

DOMASZÉK. Babatalálkozót 
rendeznek a Rózsakert 
vendéglőben hétfőn délután 2 
órától az előző évben 
született picik és szüleik 
részére. A családokat a 
polgármester, Börcsök Lajos 
köszönti és ajándékozza 
meg. 

RÖSZKE. Hetedik éve vesz részt 
Röszke a Kulturális 
Szomszédoló térségi 
programjain. Ma Zsombora 
utazik a 1 50 főből álló röszkei 
csoport, hogy kétórás kulturális 
programmal szórakoztassák a 
zsombói közönséget. 
Műsorukban a Vadrózsa 
néptánccsoport, 
mazsorettcsoportjaik, 
nyugdíjasklubjuk, 
óvodapedagógusok, az általános 
iskola diákjai, a Röszkei Dívák, 
Vastagh Péter, Kozmáné Vastagh 
Judit és a Hasító táncos, zenés 
életképe szerepel. A műsor 
délután 4 órakor kezdődik a 
zsombói művelődési házban. 
- Holnap délelőtt 9 órától a 
röszkei művelődési házban a 
Csongrád megyei sakkbajnokság 
második fordulóját rendezik 
meg. A röszkei csapat a 
szegváriakat fogadja. 

SZÖREG. Február 18-án este fél 
7-kor kezdődik a Szerb utcai 
óvoda bálja a Fogadó a Vaklóhoz 
panzióban. Vacsora: Vaklótál -
sült csirkecomb, göngyölt hús, 
natúrszelet, tejszínes 
gombaöntet, burgonyakrokett, 
savanyúság - és pogácsa. Éjfélkor 
svédasztal. A zenét Sándor 
Csaba szolgáltatja. A báli belépő 
ára fejenként 2 ezer 800 forint, 
kapható az óvodában. Ttlefon: 
62/405-149. 

ZÁKÁNYSZÉK. Egyre nagyobb 
az érdeklődés a zákányszéki 
állat- és kirakodóvásár iránt . 
A vásárokat minden hónap 
második vasárnapján rendezik 
meg reggel 6 órától a Rúzsa 
felé kivezető út mellet t . A 
következő vásár holnap lesz. 
További információ a vásárral 
kapcsolatban az alábbi 
te lefonszámokon kérhető: 
62/590-490; 30/606-23-66. 

ZSOMBÓ. Ma farsangi 
mulatságot rendeznek a 
művelődési házban. A 
programot hagyományosan 
egybekötik a Szomszédolóval, 
amelynek idei vendége Röszke 
lesz. Délután 1 órától 
gyülekeznek a maszkások a 
művelődési háznál, ezt követi 2 
órától a maszkások látványos, 
zenés felvonulása a környező 
utcákon, majd a jelmezek 
zsűrizésére kerül sor. Délután 3 
órától fogadják Röszke 
Szomszédoló küldöttségét, ezt 
követi a tél temető tűzgyújtás, 
valamint a farsangifánk-, 
forralt bor és teakóstoló. Négy 
órakor kezdődik a maszkák 
eredményhirdetése, ezt 
követően mutatkozik be 
Röszke Szomszédoló, 
műsorával. Öt órakor 
köszöntik a fánksütőket, fél 
6-kor pedig farsangi táncház 
kezdődik. 

A szakemberek szerint i smét 
vészhelyzet lehet a Tiszán. A 
színesfémfcltárás nem állt le 
Romániában, ugyanúgy bá-
nyásszák az aranyat, mint öt 
évvel ezelőtt , a ciánkatasztrófa 
idején - s a gátak azóta sem-
mivel sem lettek crősebbek. Ha 
hirtelen olvadni kezd, hatmil l ió 
köbméter víz várható. 

A Nagybánya melletti Aurul 
ausztrál-román vegyes vállalat 
színesfémbányájából 2000. ja-
nuár 30-án gátszakadás miatt 
erősen mérgező cianidot és ne-
hézfémeket tartalmazó anyag 
került a Szamosba, onnan pedig 
a Tiszába. A közel százezer köb-
méter szennyezett víz hatására 
ezer tonna hal pusztult el a két 
folyóban öt évvel ezelőtt. Abban 
az esztendőben óriási volt a tár-
sadalmi összefogás, kormány-
biztost jelöltek ki, majd meg-
alakult a Tisza-Szamos Kht., a 
Miniszterelnöki Hivatalon be-
lül. Gönczy János kormánybiz-
tos vezetésével hatalmas erők-
kel megindultak a vizsgálatok: 
biológusok, ökológusok, hidro-
biológusok kutatták, hogy mek-
kora pusztítást végzett a szeny-
nyezés. 

- A vizsgálatok ugyan cián-
szennyeződést nem mutattak ki, 
de ugyanilyen ártalmas ólmot, 
higanyt és kadmiumot határér-
ték feletti mennyiségben találtak 
az élő szervezetekben - emléke-
zett vissza Makrai László, a sze-
gedi közgyűlés környezetvédelmi 
bizottságának elnöke. 

- Szomorú történet ez, de en-
nél még aggasztóbb, hogy 
Gönczy iános kormánybiztossá-
ga 2001 végén, míg a Tisza-Sza-
mos Kht. pár hónapja megszűnt 
és a terjedelmes kutatási anyag 
pincében penészedik - hangsú-
lyozta Makrai. 

A Nobel-díjas Kertész Imre regé-
nyéből készült Sorstalanság cí-
mű film csütörtöki szegedi dísz-
bemutatóján ismert helyi közéle-
ti személyiségek, politikusok, 
cégvezetők, egyetemi tanárok 
vettek részt. Az eseményről pén-
teki lapunkban tudósítottunk. 
Azt írtuk, hogy bár Gyulay Endre 
megyés püspöknek és Szabó Gá-
bor rektornak küldtek meghívót 

A baromfiágazat gyakorlatilag 
teljesen megszűnt a vásárhelyi 
Hódagro Rt.-nél. Emiatt közel 
negyven alkalmazottat küldtek 
kényszerből szabadságra a cég-
nél. Ha hamarosan nem sikerül 
állami támogatást kapni, és nem 
emelkedik a baromfihús felvásár-
lási ára, akkor végleg megszűnik 
a Hódagrónál ez az ágazat. így a 
negyven fő munkanélküli lesz. 

A folyamatos leépítés után telje-
sen leálltak a baromfitenyésztés-
sel a vásárhelyi Hódagró Rt.-nél. 
Ennek oka, hogy egyre keveseb-
bet adnak a felvásárlók a csirke, a 
liba vagy a pulyka kilójáért. 

- A cég életében mindig is fon-
tos volt a baromfiágazat. Még a 
jogelődnél, a Vörös Csillag Szö-
vetkezetben a hatvanas években 
indult a brojlercsirke-tenyésztés 
- tájékoztatta lapunkat Szabó 
Lajos vezérigazgató. A csúcson 
évente 1,3 millió darab csirkét 
neveltek. Ezt a mennyiséget 
szinte az orosz piac összeomlásá-
ig sikerült tartani. 

Egykoron 185 forintot kaptak a 
csirke kilójáért. Mára már alig 
adnak érte 165 forintot. Ráadá-
sul az energia és a takarmány fo-
lyamatosan drágul. - A csirkéről 

Egy a temérdek hal te tem közül 

Közben a románok felmentet-
ték a beruházó Aurul céget, igaz 
más néven - a jogutód a Trans-
gold SA - folytatta a színesfém-

a díszelőadásra, nem láttuk őket 
a nézők között. Gyulay Endre 
tegnap jelezte, ő nem kapta meg 
a meghívót, ezért nem vett részt 
a díszbemutatón. Szabó Gábor, a 
Szegedi Tudományegyetem rek-
tora pedig a budapesti díszbemu-
tatón látta a filmet, így a jegyét 
átadta helyettesének, Rácz Bélá-
nak, aki csütörtökön megtekin-
tette az alkotást. 

a pulykára váltottunk. A felszá-
molt sertés- és juhállomány he-
lyett is ezzel, valamint úgyneve-
zett zabos libával foglalkoztunk -
folytatta a vezérigazgató. 

Ebben az időszakban évi 600 
ezer pulyka hagyta el a szikáncsi 
telepet. Később a szám 200 ezer-
re csökkent, tavaly pedig 30 ezer-
re mérsékelték. Pár év alatt majd 
harminc forinttal adtak keveseb-
bet a pulykahús kilójáért a felvá-
sárlók. 

A libával pedig sokkal rosszab-
bul jártak. A 2002-es 500 forin-
tos kilónkénti árhoz képest az 
idén csupán 240-310-re apadt ez 
az összeg. - Ilyen körülmények 
közt nem éri meg baromfival fog-
lalkozni - állapította meg Szabó 
Lajos. 

Pedig egykoron az állattenyész-
tés adta a cég árbevételének het-
ven százalékát. A baromfite-
nyésztés leállása azt jelenti, hogy 
az ezzel foglalkozó negyven alkal-
mazottat szabadságra küldték. 
Amennyiben nem sikerül állami 
támogatáshoz jutni, vagy többet 
kapni a hús kilójáért, akkor vég-
leg megszüntetik ez az ágazatot. 
Ez azt jelenti, hogy az emberek 
munkanélkülivé válnak. 

K.T. 

bányászatot. A magyar állam 
még 2001 áprilisában indított 
pert a Fővárosi Bíróságon a ve-
gyes vállalat ellen - harminc-

Fotó: Karnok Csaba 

milliárd forintot követelve - , de 
a mai napig nem döntöttek az 
ügyben. A Transgold SA ugyan-
is ügyes húzással a román jog 
alkalmazását kérte, amit a ma-
gyarok nyilvánvalóan ellenez-
nek, hiszen az alapján már fel-
mentették a cianidszennyezé-
sért felelősöket. Ugyanakkor 
egyelőre várják a bíróságon a ro-
mán szakértői véleményt, amit 
majd összevetnek a magyar ál-
lásfoglalással. Egyébként ma-
gánszemélyek is indítottak pe-
reket, de ügyükben sem szüle-
tett döntés. Sokan azzal bírál-
ják a magyar kormányt, hogy 

nem kellő határozottsággal lép 
fel. 

Makrai László szerint a Tisza 
vízgyűjtőjén jelenleg ugyanaz a 
helyzet, mint öt évvel ezelőtt, hi-
szen hatmillió köbméter víz 
megindulása várható, ha hirte-
len melegszik fel az idő. 

- Ne legyen igazam, de ismét 
vészhelyzet lehet a Tiszán! A szí-
nesfémfeltárás ugyanúgy folyta-
tódik, mint öt évvel ezelőtt, a gá-
tak semmivel sem erősebbek és 
komoly árhullám várható. En-
nek pedig beláthatatlan követ-
kezménye lehet - mondta aggód-
va a környezetvédelmi bizottság 
elnöke. 

Paulovits Péter, a Csemete Ter-
mészet- és Környezetvédelmi 
Egyesület társelnöke szerint az 
emberek többsége közömbössé-
get mutat a probléma iránt. Saj-
nos ahogy távolodik a környezeti 
katasztrófa időpontja, úgy halvá-
nyult az emléke. 

- Öt évvel ezelőtt egy nyári 
megemlékezésen még ezrek si-
ratták a Tiszát a február 11 -i ci-
ánszennyeződés után. A megem-
lékezések néhány éve szűk kör-
ben zajlanak, mindig ugyanazo-
kat az arcokat látom. A társadal-
mi szervezetek továbbra is küz-
denek, azonban a Tisza-kutató 
Intézet létrehozása még mindig 
nem történt meg. Látszólag 
nincs semmi gond a folyónkkal: 
a hal- és madárállomány magá-
hoz tért, kialakult az új egyen-
súly, azonban az összehangolt 
kutatás elengedhetetlen - hang-
súlyozta Paulovits Péter. 

A szakemberek szerint egy 
vészfeltáró rendszer felállítása 
mindennél sürgetőbb feladat len-
ne, mert ezzel fel lehetne készül-
ni az esetleges természeti ka-
tasztrófára. Bár megelőzni, ezzel 
sem lehetne. 

CS. GÁT LÁSZLÓ 

HÍREK 
LEVEST ÉS RUHÁT 
OSZTOTTAK 
A Szegedi Leo Klub tagjai 
tegnap meleg levest és 
ruhá t osztot tak a 
rászorulóknak a szegedi 
Indóház téren. Ez már 
nem az első eset, hogy a klub 
tagjai jótékonykodnak. 
Tegnap több zsák meleg 
holmi t osztot tak ki a 
rászorulók között . 

A DÉLVIDÉKI 
MÉSZÁRLÁSRÓL 
Jelöletlen tömegsírok címmel 
a délvidéki mészárlás 60. 
évfordulója alkalmából tart 
előadást Forró Lajos 
történész, újságíró február 
15-én este 7 órától a szegedi 
Dugonics András 
g imnáz iumban. 

BÖLCSŐDE NYÍLIK 
KISTELEKEN 
Csongrád megyében Kistelek 
az egyetlen olyan város, ahol 
nem működik bölcsőde. A 
településen az Ifjúság téri 
óvodában három foglalkoztató 
szobát a lakí tanak ki a 
legkisebbeknek, s ezzel 24 
gyermeket fogadhat 
majd a bölcsőde - tud tuk meg 
Nagy Sándor 
polgármestertől . A 
kisdedóvóra elnyert 136 
millió forint pályázati 
támogatásra alapozva 
készül el az ú j intézmény, 
mely 2006 őszétől fogadja a 3 
év alatt i gyermekeket. 

NEM VÁLLALKOZÓ, 
HANEM ŐSTERMELŐ 
A Délmagyarország 2005. 
február 5-i számában 
megjelent Mekkorát kell 
kerülniük című cikkben 
szereplő Masa László kérésére 
közöljük, hogy ő nem 
vállalkozó, hanem 
őstermelő. 

Újra a díszbemutatóról Szőregen a sikeres 
Magyarországért 
Szőregen is csoportot alakított a 
Hiller István kezdeményezésére 
létrejövő Sikeres Magyarorszá-
gért Mozgalom. Az elsősorban 
értelmiségiekből és cégvezetők-
ből álló 19 fős szőregi csoport 
kommunikációs vezetője Iványi 
Aurél, Szőreg önkormányzati 

képviselője. A Sikeres Magyaror-
szágért Mozgalom keretében lét-
rejövő társaságok célja, hogy 
megtervezzék azokat a beruházá-
sokat, amelyek a következő 
10-15 évben a Nemzeti fejleszté-
si terv keretében megvalósulhat-
nak az adott településen. 

Leálltak a baromfitenyésztéssel a Hódagrónál 

Negyven ember állása függ a csirkéktől 

A hódmezővásárhelyi , egykor virágzó cégnél az óriási pavilonok 
konganak az ürességtő l Fotó: Tésik Attila 


