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Oxigénhiányosak a sekély tavak a melegben 

Mérgező víz miatt 
pusztulnak a madarak 

Szinte lehetetlen védekezni a madarakat pusztító baktériumok ellen Fotó: DM 

Tömegesen hullanak el a madarak Csongrád megyében az úgy-
nevezett tavi bénulás miatt. Az állatok egy meleg időben el-
szaporodó baktérium miatt pusztulnak, mely megmérgezi ivó-
vizeiket. A jelenség minden nyáron előfordul, védekezni nagyon 
nehéz ellene. 
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Balla Iván: Az én Nagy Könyvem 

Az érett férfi könyve 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Balla Iván, a vá-
sárhelyi Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási 
Társulat igazgatója Gábriel García Márquez 
Szerelem a kolera idején című könyvéről 
beszél. 

„Kedvenc könyvemet, Gábriel García Márquez Szerelem a kole-
ra idején című regényét, azt hiszem, az én koromban kell olvas-
ni ahhoz, hogy az ember átélje a történetet. Hozzám az író stílu-
sa is olyan közel áll, hogy egyszerűen faltam a szavait. Igaz, is-
mertem a Száz év magányt is. Márquez minden, de minden 
mondata tele van tartalommal. A Szerelem a kolera idején című 
regény egy férfi életéből kihagyhatatlan. Persze elfogult vagyok, 
hiszen én a dél-amerikai írókat szeretem a legjobban. Erdekei az 
érzelemviláguk, a világlátásuk, izgalmasan ábrázolják az emberi 
kapcsolatokat, sokkal crzelemgazdagabbak, több minden van a 
lelkükben, az érzelmi életükben, mely színesebb, mint a miénk. 
Szélsőségesebb is. Talán a férfi hite ragadott meg a legjobban. A 
könyv egy gyermekkori szerelem egész életen át tartó története, 
mely csak a végén teljesedik be, nem is evilági módon, csodála-
tos megoldással. Ez azonban csak ürügy az író számára, hogy a 
férfi és a nő életét ábrázolja, azt, ahogy életük során rengeteg 
kompromisszumot kötnek. Történetük több részét megköny-
nyeztem. Voltak olyan részei, melyeket felolvastam a feleségem-
nek is. Őt is megfogta, sőt azt is megértette, hogy én mit érzek a 
mondatok hallatán. 

A Szerelem a kolera idején 
olyan könyv, melyet csak egy 
bizonyos életkor után élvez 
teljességében az ember, mert 
megértéséhez fiatalon még 
hiányoznak azok az életta-
pasztalatok, melyeket csak az 
idő hozhat meg mindenki szá-
mára. Igaz, a könyv férfi fősze-
replőjével nem mindig tudtam 
azonosulni. Volt, amikor a 
férjjel, volt amikor a plátói 
szerelemmel, és volt, amikor a 
gyerekkori szerelemmel azo-
nosultam. Azt hiszem, mind-
ez Márquez írói sokoldalúsá-
gát mutatja. *Úgy gondolom, 
hasonló lelkületünk lehet." 
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ALGYÓ. A Településtisztasági 
Kht. minden hónap második 
szerdáján ügyfélfogadást tart a 
faluházban. Ma 13 és 15 óra 
között Csóka Ágnes számlázási 
előadó várja az érdeklődőket. 
- Élő Népművészet címmel 14. 
alkalommal rendezték meg az 
országos népművészeti kiállítást 
Budapesten, ahol a 
legszínvonalasabb kortárs 
népművészek, kézművesek, 
alkotó műhelyek, egyesületek 
mutatkozhattak be. A 
kiállításon Gálné Nagy Ildikó 
algyői szövő népi iparművész is 
részt vett-szönyegeivcl, 
szőtteseivel. 

BORDÁNY. „Parki Partyt" szervez 
a Kulturális és Szabadidős 
Egyesület és a Bordányi Gyermek-
és Ifjúsági Önkormányzat azoknak 
a diákoknak, akik idén ballagtak az 
Ádám (enő Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolából. A 
rendezvényre már a ballagáson 
invitálták a diákokat, és a névre 
szóló meghívókat is hamarosan 
küldik. 

DESZK. A faluház augusztus 
1 -jétöl ismét a megszokott 
nyitva tartással várja a 
látogatókat. 

CSENGELE. A település részt 
kíván venni abban az 
önkormányzati társulásban, 
amely az ivóvízminőség-javító 
programot célozza meg uniós 
források igénybevételével. A 
programban a dél-alföldi régió 
három megyéjében a legtöbb 
település érintett. A község 
önkormányzata szerint fontos, 
hogy minél több település 
csatlakozzon a programhoz, 
mert így nagyobb az esély az 
uniós források elnyerésére. 

MÓRAHALOM. Plázsnyitót 
tartanak a mórahalmi Erzsébet 
Gyógyfürdőben csütörtökön. 
Átadják az új 513 négyzetméter 
vízfelületű 
rendezvénymedencét. Az új 
medencében óriásgomba, 
hidromasszázs, pezsgőágyak, 
„nyakdögönyözők" várják a 
fürdőzöket. A megnyitón 
minden látogató a fürdő vendége 
egy sörre vagy fagylaltra. 

SZEGED-TÁPÉ. Második 
alkalommal rendez 
tarhonyafesztivált Tápén 
augusztus 13-án 10 órától a 
Tápai Hagyományőrző 
Egyesület. A főzőversenyre 
háromfős csapatok 
jelentkezhetnek, akik bármit 
főzhetnek, az egyetlen feltétel az, 
hogy az étel tartalmazzon 
tarhonyát. A versenyzők 
barátokat, drukkereket is 
hívhatnak, a bográcsok mögött 
ugyanis 10 fős sörasztalt és 
padokat állítanak fel a rendezők. 
A résztvevők fejenként 10 deka 
tarhonyát kapnak, valamint 
műanyag tányért, kanalat, 
poharat. A zsűri az értékelésnél 
nemcsak az ízeket értékeli, 
hanem a tálalást is. Az egész 
napos rendezvényen a Heller 
Ödön Művelődési Ház udvarán 
sokféle program várja az 
érdeklődőket. Leszfateknős 
tarhonyakészítési bemutató, 
este 7 órától pedig meghívott 
együttesek mutatkozhatnak be: 
a Petőfi Sándor Népművészeti 
Egyesület Bácsgyulafalváról, a 
Tisza Népdalkör Nagytárkányról 
és a Reménység Népdalkör 
Sepsiszentgyörgyről. A 
versenyről bővebb tájékoztatás 
Szálkái Jánostól kérhető a 
62/450-069-es telefonszámon. 

RÚZSA. Véradásra várják a 
ruzsaiakat ma a művelődési 
házban. 

ZÁKÁNYSZÉK. 
Nyelvtanfolyamot indítanak 
szeptembertől a községben. Az 
angol kezdőre eddig 17-en, a 
német kezdőre 9-en 
jelentkeztek. További 
jelentkezéseket még elfogadnak 
a szervezők, érdeklődni lehet a 
teleházban. 

Pusztulnak a madarak a Dél-Al-
földön: az elmúlt napokban 
becslések szerint több mint fél-
száz hullott el Csongrád megyé-
ben is. A madarászok több tucat 
tetemet számoltak már össze, 
és biztos, hogy a nehezen vagy 
egyáltalán nem megközelíthető 
helyeken is szép számmal talál-
nának még. A tömeges kimúlás 
nem érte váratlanul a szakem-
bereket, ez történik ugyanis 
minden évben, ha tartósan ma-
gas a hőmérséklet. Ilyenkor a 
sekély tavakban olyan baktériu-
mok szaporodnak el, melyek 
megmérgezik a vizet. 

A tavi bénulás elsődleges oko-
zója, mely nyaranta ritkítja a 
madárállományt, a tavak és 
egyéb vízfelületek oxigénhiányos 
állapota. Ez kedvez azoknak a 
kórokozóknak, melyek toxint 
termelnek. A madarak szerveze-

Szigeti Sándor, a Csongrád 
Megyei Állat-egészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
igazgatója utánajárt: a húské-
szítményeken fel kell tüntetni 
azt is, honnan származik az 
áru. A Szegeden bevizsgált kol-
bász gyártója elismerte felelős-
ségét. 

Egy gyanúba keveredett, majd 
később rehabilitált kolbászról 
írtunk tegnap, amelyből az élel-
miszer-ellenőrök vettek mintát 
két szegcdi üzletben is. Az 
e r e d m é n y — többek közö t t szal-
monellára is - negatív volt, va-
gyis jó minőségű árut adott el a 
forgalmazó, ugyanakkor kide-
rült: hiányzik róla a gyártó azo-
nosító jele, a húskészítményen 
csak a forgalmazó nevét tüntet-
ték fel. A kereskedő CBA-lánc 
egy 19/2004-es FVM/ESzCsM/ 
GKM együttes rendeletre, an-
nak 4. paragrafusára hivatko-
zott, amely szerint a kolbászra 
vagy a gyártó, vagy a forgalma-
zó nevét kell ráírni, márpedig 
ez utóbbi szerepelt az árun. Te-
hát szerinte helyesen jártak el. 

Szilágyi Sándor, a Csongrád 
Megyei Állat-egészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás 
igazgatója már tegnapi lapunk-
ban állította: tovább kell olvas-
ni a rendeletet, amely egy má-

tébe kerülve a méreg bénulást 
okoz, mely a lábtól indul felfelé. 
Először nem tudnak járni, majd 
röpülni, végül már a fejüket is 
képtelenek felemelni, így beleful-
ladnak a vízbe. A vergődő mada-
rakat csak akkor lehet megmen-
teni, ha időben szakszerű segít-
séget kapnak. 

- Ha még képesek nyelni, segít-
hetünk rajtuk: tiszta vizet, elesé-
get és gyógyszereket adunk nekik, 
és néhány napon belül helyre tud-
juk hozni az állapotukat - mond-
ta Veprik Róbert, a Szegedi Vadas-
park gyűjteményfelügyelője. A 
vadaspark látja el a dél-alföldi ré-
gióban a természetvédelmi men-
tőközpont szerepét, hiszen itt 
minden feltétel adott a beteg, il-
letve sérült állatok megmentésé-
hez. - Eddig hat madarat hoztak 
be hozzánk, nagy részüket azóta, 
meggyűrűzve, már el is engedtük. 

sik jogszabályra is hivatkozik -
húskészítmények esetében, 
írásunk megjelenését követően 
elküldte a jogszabály 5. para-
grafusának pontos szövegét. 
Ebből az derül ki, hogy külön 
jogszabály az ominózus 4. pa-
ragrafusban foglalt előírástól 
eltérhet. Ez a külön jogszabály 
a 20/2003-as FVM-rendelet, 
amely a húskészítmények és 
egyéb állati eredetű termékek 
előállításának és forgalomba 
hozatalának élelmiszer-higié-
niai feltételeiről szóló speciális 
szabályokat foglalja össze. 

Eszerint tehát az előállító és 
a forgalmazó is jogszabályt sér-
tett - foglalta össze az ügy ta-
nulságait Szigeti Sándor igaz-
gató, főállatorvop. A kolbász 
csak úgy kerülhetett volna for-
galomba, ha az egyedi csoma-
goláson szerepel az eredeti elő-
állító üzem neve, címe, egész-
ségügyi jele, a fogyaszthatóság 
ideje. 

Az időközben tett intézkedé-
sek hatására a gyártó, az ÁSZ 
Kft., és annak szigetszentmik-
lósi üzeme beismerte az általa 
elkövetett hibákat. Meglévő 
raktárkészletén, valamint az 
ezután gyártott tételeken meg-
kezdte az előírásszerű jelölés 
alkalmazását. 

F.K. 

A mentőakcióban madarászok 
vesznek még részt: járják a ve-
szélyeztetett területeket. - A kör-
nyéken a Fehér-tónál és a hosz-
szúháti trágyaszikkasztónál ta-
láltunk az utóbbi napokban hal-
dokló állatokat - mondta el Bar-
kóczi Csaba amatőr ornitológus. 
- A tavi bénulás elsősorban a kü-
lönböző récefajokat érinti, de a 
gólyatöcs, a gulipán és a sirály is 
veszélyeztetett. Ezek nagy része 
ráadásul védett faj is. 

A minden évben előforduló tö-
meges madárpusztulást egyetlen 
módon lehetne megakadályozni: 
ha a tavakat folyamatosan friss 
vízzel tudnák ellátni, vagy meg-
oldható lennek azok oxigenizálá-
sa, forgatása. Ez azonban sok eset-
ben kivitelezhetetlen. Szerencsére 
az időjárás most kedvezőre for-
dult: az elmúlt napok esőzése, va-
lamint a lehűlés felfrissítette és 
oxigénnel telítette a vizeket, így a 
madárpusztulás most szünetel. 
Ha a hét végére ismét drasztiku-
san felmelegszik a levegő, minden 
kezdődik elölről. 

TÍMÁR KRISZTA 

Kipróbáltuk a két hete nyílt sze-
gedi quadpályát. A sem nem 
autó, sem nem motor járműtől 
először féltünk, majd vidáman 
kanyarodtunk bele árkokba, 
bokrokba. 

Négykerekű homokfutó, se nem 
autó, se nem motor. A quadot 
legtöbben filmekből ismerik: a 
jármű különösen jól mutat a 
tengerparton, ahogy a lemenő 
nap fényében száguld és farolgat, 
miközben porzik utána az út. 

- Először a legtöbben félnek, 
főleg a felnőttek. A gyerekek, 
merthogy az ő méretükben is van 
jármű, sokkal bátrabbak -
mondta házigazdánk, Murdti Ba-
lázs, miközben feladta a kötelező 
védőfelszerelést: mellvértet, 
térdvédőt, lábszárvédőt, bukósi-
sakot és kesztyűt. 

Kezdetben úgy tűnt, nem lehet 
semmi gond, sebességet sem kell 
váltani, mert automata, csak 
kormányozni kell és nyomni -
nem pedállal, hanem ujjal - a 
gázt. Igen ám, de a pálya nem 
egyenletes, hanem kanyarokkal 
és buktatókkal teli földút, ami a 
gyakorlottabbaknak öröm, az új-
ságírónak - aki még motort sem 
vezetett soha - akadály. És ag-
gály. Nem baj, a quad minden-
honnan ki tud jönni - emlékez-
tünk az indulásnál hallottakra és 
tényleg: a kanyarban mély sárba 
kormányzott jármű könnyedén 

Mától bővül a Városi Televízió 
Szeged vételkörzete, hiszen 
Kiskundorozsmán is fogható 
lesz az adás. Az SÍ8-as csator-
nán a 280,25 MHz-es frekven-
cián mintegy 2400 dorozsmai 
otthonba juthatnak el a város 
hírei, eseményei. A VTV Sze-
ged napi híradói, sport, kultu-

talált vissza az útra. Örömünk-
ben gázt adtunk, hogy a szágul-
dást is kipróbáljuk, ám hamaro-
san egy kisebb gödör alján talál-
tuk magunkat. Hátramenet, és 
újra az úton. 

A legkomótosabb sofőr 3 perc 
alatt tette meg eddig az utat, 
nagyjából ez volt a mi időnk is. A 
pályán dolgozók azonban meg-
mutatták, hogy máshogy is le-
het: egy perc sem kellett hozzá, 
hogy nagyokat ugratva és hup-
panva visszaérjenek. 

A szegedi quadpálya alig több 
mint két hete nyitott, magát a 
négykerekű homokfutót nagyjá-
ból két éve ismerik Magyarorszá-
gon. Egyelőre inkább csak a Bala-
ton és a Tisza-tó partján népszerű. 

A szegedi Murá t i Balázs szak-

rális, gazdasági, tudományos, 
közéleti magazinjai, a közgyű-
lési közvetítések így e városrész 
lakói számára is elérhetők 
mostantól a Szélmalom Kábel-
tévén keresztül. Ezzel most 
már szinte minden szegedi vá-
rosrészben látható a város tele-
víziója. 

lapokban és interneten találkozott 
a quaddal, mára már négy jármű 
tulajdonosa. A pályát egyelőre kí-
sérleti jelleggel üzemelteti, ha nő 
az igény, nőhet a járműpark is. 
Naiv érdeklődésünkre, hogy a te-
let garázsban töltik-e a járművek, 
elmondta: az extrém sportok ra-
jongói télen és hatalmas sárban is 
quadra szállnak, hiszen akkor 
csúszik igazán jól a pálya. 

GONDA ZSUZSANNA 

JOGOSÍTVÁNY 
Ijg A quadra, ha a pályán vezetjük, 

nem kell jogosítvány. Egyébként 
igen, de hogy segédmotorra vagy 
nagymotorra szóló-e, az attól 
függ. hogy 500 köbcentiméter 
alatti vagy feletti-e a jármű. 

A gyakorlottak az ugratótól sem félnek Fotó: Miskolczi Róbert 

A gyártó elismerte felelősségét 

A kolbász származását 
az árun jelölni kell 

Erős gép, mindenhonnan kijön 

Vadul quadoltunk mi is 


