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Az apa nem adta meg új telefonszámukat, nem válaszol a levelekre 

Nem hívhatja fel az anyja 

A tértivevényes levelet Zombori Krisztina visszakapta Németországból Fotó: Gyenes Kálmán 

Változatok, 
halpusztulásra 
FARKAS CSABA 

Már nem is tudja az ember - a Kurca-beb halpusztulás után -, 
hogy örüljön-e a sok esőnek, a sok víznek, vagy sem. Fő szabály 
szerint minél több a víz egy-egy tóban, holtágban - a vízben élő 
szervezeteknek annál jobb. Augusztusban jellemzően nem attól 
tartanak a halasok, hogy túl sok a víz, hanem, hogy túl kevés. 

Csakhogy... 
A tó, holtág, egyéb állóvíz mindig a táj legmélyebb pontján he-

lyezkedik el, és körülötte, környes-körül, mindenütt mű- vagy 
szervestrágyáznak, vegyszereznek-mérgeznek. A befolyó-bemo-
sódó víz sok növénytápanyagot sodor magával, illetőleg sok mér-
get, esetenként mind a kettőt egyszerre. A parton - ami a nagy 
esők után víz alá kerül - ott a sok fölmagzott gaz, hullott levél, 
miegyéb. Vízbe jutva mikroorganizmusok milliárdjait táplálják. 
Próbáljuk ki! Csak egy negyed marék száraz füvet-levelet rakjunk 
uborkásüvegbe, s három napon belül olyan égbekiáltó papucsál-
latka- és egyéb lebegőélőszervezet-tenyészetet kapunk, hogy an-
nál jobb nem is kell. Még szabad szemmel is látható a tejszerűen 
gomolygó, milliárdnyi élőlény hömpölygése. Mikroszkópban 
megszemlélve egy vízcsöppet - az ember hanyatt esik a látvány-
tól, akkora benne a tülekedés. S a sok-sok pluszélőlény 
mind-mind oxigént von el a halaktól. 

De önmagában - ha nem terheh emberi hatásra egyéb szennye-
zés a tavat - nem okoz halpusztulást. Ám ha terheli, és a vízzel 
együtt például műtrágya kerül a tóba, elindul az algásodás. Az alga 
nappal ugyan oxigént termel, éjjel viszont oxigént von el, és hajnal-
ra olyan halpusztulás következhet be, mint egy ház. Ha pedig a 
szimpla oxigénelvonást méregbemosódás is kiegészíti, lehet válo-
gatni, mitől döglött ki sok mázsa hal - megfulladtak, vagy mégis in-
kább megmérgeződtek •Mindkettő együtt ? Vagy valami más ? 

Csak remélni tudjuk: nem lesz a Kurca után másutt is halpusztu-
lás. Azt a kérdést pedig, hogy milyen állapotban lehetnek az erdélyi 
özönvizet követően a ciántározók gátjai, inkább ne is tegyük fel. 

Használtelem-begyűjtés-Az egyik hálózat szegedi 

Vissza kell kerülnie 
a forgalmazóhoz 

A „haszontalan" elemek környezetszennyezők Fotó: Frank Yvette 

Egy hatperces telefonbeszélge-
tés és egy képeslap - ennyiben 
merült ki az elmúlt két hónap-
ban az édesanya kapcsolattartá-
si lehetősége a Németországba 
vitt Zombori Sebastiannal és 
kisöccsével. Zombori Krisztina 
aggódik, mert a két fiúról lénye-
gében semmit sem tud. 

A tizenegy esztendős Zombori Se-
bastian kálváriájáról majdnem 
pontosan két hónapja írtunk: ak-
kor vitte vissza Németországba az 
édesapja a hágai egyezmény alap-
ján. A fiú szülei válófélben van-
nak. Sebastian és öccse, Krisztián 
Bonnban született, hosszú időn át 
ott éltek, az édesanya ráadásul 
hozzájárult ahhoz, hogy a gyere-
kek tartózkodási helyét az apa ha-
tározhassa meg. így amikor tavaly 
húsvétkor Makón élő szüleihez 
hozta és nem vitte vissza őket, a 
férfi előbb a kisebbik gyereket ma-
ga visszavitte, később pedig eljá-
rást indított a nagyobbik vissza-
szerzéséért is. Sebastian édesany-
ja, Zombori Krisztina ezt igyeke-
zett minden eszközzel megakadá-
lyozni. Arra hivatkozott, amit ma-
ga a srác is többször elmondott, 
nevezetesen hogy az apa bántal-
mazta a fiúkat - a férfi azonban 
ezt határozottan cáfolta. A jog az 
apának adott igazat, így június 
21-én a nagyobbik fiút is hazavi-
hette Bonnba. 

Azóta, hogy Sebastian Német-
országba került, az édesanya 
hat-hét levelet küldött az édes-
apa címére a gyerekeknek, vá-
laszt azonban egyikre sem ka-
pott. Attól tart, ezek el sem jutot-
tak a két fiúhoz: az egyiket 
ugyanis tértivevénnyel adta pos-

tára és visszajött azzal, hogy nem 
vették át. Telefonon is mindösz-
sze egyszer, július 10-én beszél-
hetett Sebivei és öccsével, Kiki-
vel - hat percen át. Mint elme-
sélte, az ötéves Krisztián - akivel 
ezt megelőzően egy évvel koráb-
ban beszélhetett utoljára - nyu-
godt volt, Sebastian viszont sírva 
fakadt a beszélgetés alatt, és arra 
kérte az édesanyját, beszéljen az 
apjával, mert Magyarországon 
szeretne tanulni. Ezt Zombori 
Krisztina meg is ígérte, ám az 
apa mindössze annyit volt haj-
landó közölni vele: nem adja 
meg új telefonszámát, csak ak-

kor beszélhet vele és a gyerekek-
kel, ha ő hívja fel. Erre július 
10-e óta nem került sor. Kapcso-
lattartása a gyerekekkel ennyi-
ben merült ki. Ezenkívül egy pár 
soros képeslapot kapott tőlük a 
napokban, melyben annyit írtak: 
jól vannak és hiányzik nekik. 

Zombori Krisztina aggódik. 
Két fiáról lényegében semmit 
sem tud, leveleire nem kap vá-
laszt, telefonon sem léphet kap-
csolatba velük, holott az apa el-
utazásakor többször is azt nyilat-
kozta: nem fogja elszakítani a ki-
csiket édesanyjuktól. Nemrégi-
ben levelet írt a német gyámha-

tóságnak, segítsenek abban, 
hogy a gyerekeket láthassa, eddig 
azonban választ nem kapott, 
csupán egy értesítést arról, hogy 
Sebastiant időről időre látogat-
ják, és jól van. 

A testvérpár elhelyezése iránt 
mindkét országban megindított 
bírósági eljárás egyébként még 
mindig folyik, a két szülő válópe-
re úgyszintén. A fiatal édesanya 
most arra készül, hogy Sebi kö-
zelgő születésnapján ajándékcso-
magot küld a két gyereknek -
csak remélni tudja, hogy ajándé-
kai eljutnak a címzettekhez. 

SZABÓ IMRE 

belépők 
j A szegedi Chagall-kiállításra a 

teljes árú belépőjegy 1500 fo-
rintba kerül. Diákok, nyugdíja-
sok és pedagógusok 800 forin-
tért, a 15 főnél nagyobb, két kí-
sérővel érkező csoportok pedig 
fejenként 300 forintért nézhetik 
meg a képeket. 

A szállítás és a képek biztosítá-
sának költségeit a kiállítást meg-
szervező Alliance Française és a 
Francia Intézet fedezik. Roland 
Schaffhauser, az Alliance Fran-
çaise magyarországi hálózatá-
nak, s egyben szegedi intézeté-
nek vezetője szervezte meg, hogy 
a képeket hazánkban először 
Szegeden, Nizza testvérváros-
ában mutassák be. 

A képek értékét mintegy 400 
ezer euróra, azaz 98 millió 298 
ezer forintra becsülik. A műalko-
tások biztosítása 4600 euróba ( 1 
millió 130 ezer forintba) került. 

Vörös Gabriella, a Móra Ferenc 
Múzeum igazgatója elmondta: jó 
ütemben zajlanak az előkészüle-
tek. A szállítóautóhoz hasonlóan 
a vármúzeumban is biztosítani 
kell a színezett papírképek meg-
óvásához szükséges klímát. A ki-
állítóhelyen eddig is működött 
szellőztető berendezés; à rend-
szert most olyan elemekkel egé-
szítik ki, amelyek alkalmasak az 
előírt hőmérsékleti és páratarta-
lom-értékek beállítására. 

NY. P. 

Magyarországon két használt-
elem-begyűjtő hálózat műkö-
dik. Az egyik a szegedi köz-
pontú Re-Bat Kht., amely azt 
ígéri, hogy az iskolákba, na-
gyobb intézményekbe, bevásár-
lóközpontokba gyűjtőládákat 
helyez ki. A kisebb üzleteknek 
ajánlatos ezentúl megfontolni, 
hogy kitől vásárolják az eleme-
ket. 

Nem kerülhet ezentúl a szemét-
be a használt elem. Ez lenne 
mindenkinek az érdeke, hiszen 
környezetszennyező. Ha egy hi-
ganyos elemet beledobnának egy 
kútba, abból legalább tíz évig 
nem lehetne inni. Márpedig a 
gyengébb minőségű elemek higa-
nyos eljárással készülnek. Ugyan 
a drágábbakban már nincs ez a 
környezetkárosító anyag, de a 
begyűjtésre vonatkozó kormány-
rendelet mindenféle elemet és 
kis kapacitású akkumulátort fi-
gyelembe vesz. Ezekből a gyár-
tóknak vagy az első forgalomba 
hozóknak az idén hét, jövőre tíz, 
ezt követően pedig tizenhárom 
százalékot kell begyűjteni. Ha az 
érintettek nem tesznek eleget az 
előírásnak, súlyos büntetésre 
számíthatnak. 

Az országban eddig két begyűj-
tő hálózat alakult. Az egyiket a 
szegedi ATC Trade Rt., az ország 
egyik legnagyobb elemforgalma-
zója hozta létre. 

- A Re-Bat Klit.-t azért alakí-
tottuk, hogy minél hatékonyab-
ban működjön a számunkra elő-
írt visszagyűjtés. Ez pedig nem 

csekély mennyiség, hiszen tavaly 
320 tonna elemet forgalmaz-
tunk. Ez azt jelenti, hogy az idén 
minden hónapban közel két ton-
nát kell összeszednünk. Ez még 
nem lehet gond, de mi már a kö-
vetkező évekre gondolunk, ami-
kor sokkal nagyobb lesz a kötele-
zettségünk - fejtette ki Gajdán 
Béla, az ATC Trade Rt. elnök-ve-
zérigazgatója, akitől megtudtuk, 
hogy folyamatosan kötik a szer-
ződéseket és ennek megfelelően 
helyezik ki a húsz literes gyűjtő-
ket, amiben harminc kilogramm 
elem fér el. Főként az iskolákkal, 
a nagyobb intézményekkel és a 
bevásárlóközpontokkal szeretné-
nek együttműködni. A lakosság 
a gyűjtőhelyeken ingyen adhatja 
le a lemerült energiaforrásokat. 
Jelenleg ebből még csak egy léte-
zik, mégpedig az ATC Budapesti 
úti székhelyén. 

Az igazgatótól megtudtuk: az 
idén a visszagyűjtés miatt nem 
emelnek árat, de jövőre néhány 
százalékos drágulás várható. 

CS. G. L. 

IGAZOLÁST KELL KÉRNI 
A kisebb bottokba nem kerülnek ki 
gyűjtőládák, mert ez megdrágíta-
ná a visszagyűjtést. Ezek az üzle-
tek úgy kerülhetik el a büntetést, 
ha olyan forgalmazóktól vásárol-
nak, amelyek megoldották az ele-
mek visszagyűjtését. Ezektől iga-
zolást kell kérniük. A tapasztalat 
szerint több gyártó eddig nem fog-
lalkozott a rendelettel - az üzlet-
vezetők jó ha figyelnek. 

Konyhakéssel támadt a rendőrökre 
A napokban egy szegedi testvérpár lakására 
édesapjuk kihívta a rendőröket - dulakodás 
miatt. A fiatalemberek az intézkedő rend-
őrökre is rátámadtak. A dulakodásban az egyik 
rendőrt combon, a másikat mellkason rúgták. 
A rendőrök, amikor megérkezett az erősítés, 
földre kényszerítették a támadókat, de az egyik 

kiszabadult a béklyóból, és két konyhakéssel a 
kezében kiugrott az ablakon az utcára, ahol az 
éppen a helyszínre érkező rendőr felé csapott, 
és „megöllek benneteket!" kiáltással nekiron-
tott. A rendőrök kilátásba helyezték a fegyver-
használatot, mire a férfi beszaladt lakása folyo-
sójára, és egy másik rendőrre is rátámadt. A 

gyanúsítottat végül édesanyja közreműködé-
sével sikerült megfékezni, aki az előállítása so-
rán is megöléssel fenyegette a rendőröket és 
családtagjaikat. A Szegedi Városi Bíróság az 
Ügyészségi Nyomozó Hivatal indítványára el-
rendelte a 19 és 24 éves fiatalemberek előzetes 
letartóztatását. 

Elindult Párizsból a 98 millió forint értékű gyűjteményt Szegedre szállító kamion 

Fegyveres őrzi a Chagall-képeket 
Szigorú fegyveres őrizet mellett állítják ki a szegedi várban Marc 
Chagall negyvenhárom színezett kőnyomatát. A szeptember 
16-ától hat héten át nyitva tartó tárlaton állandó páratartalmat és 
hőmérsékletet kell biztosítani a japán gyöngyházfényű papírra 
nyomott képek számára. 

A szegedi várban fegyveres őr, 
kívül pedig a rendőrség vigyáz-
za majd éjjel-nappal a több 
mint 98 millió forint értékű 
Chagall-litográfiákat, amelyek-
ből szeptember 16-án nyílik ki-
állítás a Móra-múzeum mögöt-
ti várban. Amint már megír-
tuk, a tárlat európai képzőmű-
vészeti szenzáció lesz, mert 
Marc Chagall negyvenhárom 
színezett kőnyomatát Francia-
országon kívül Európában elő-
ször nálunk mutatják be. 

A képeket nizzai állandó kiál-
lítóhelyükről a múlt héten Pá-
rizsba vitték (ott nem állították 
ki), s onnan indult el tegnap a 
kőnyomatokat szállító, klima-
tizált kamion Budapestre, 
ahonnan várhatóan szeptem-
ber elején hozzák a litográfiá-
kat Szegedre. A levegő páratar-
talmát és hőmérsékletét szabá-
lyozó teherautóra azért van 
szükség, mert a litográfiák 
rendkívül érzékeny japán 
gyöngyházfényű papírra ké-
szültek. A képek számára a ka-
mionban lehetőleg 20, de leg-
följebb 25 Celsius-fokos hő-
mérsékletet kell biztosítani. A 
különleges szállítókocsit két kí-
sérő biztosítja: egyiküknek 
mindig a jármű mellett kell 
maradnia. A műalkotásokat öt 

ládába csomagolták. Chagall 
1952 és 1954 között két évet 
töltött görögországi kiadója 

meghívására hellén földön, s az 
ottani élmények húsz évvel ké-
sőbb, 1974-75-ben ihlették az 
Odüsszeia-illusztrációk elké-
szítésére. A litográfiából két-
száz képsorozatot nyomtak. 
Közülük a szegedi a 43. sorszá-
mú, ezért jó minőségű nyoma-
tokat láthat majd a közönség. 

„Odüsszeusz és Pénelopé" - 82x62 centiméteres szines kőnyomat 


