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A 85 éves Ambrus Miklóst köszöntötte a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja
A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja és a Nagy Béla
Hagyományőrző Egyesület
pénteken köszöntötte Ambrus Miklós vízilabdázót, aki
csütörtökön ünnepelte 85.
születésnapját.

egyébként télen is lehetett
vízilabdázni, bár nem volt fedett medence”
- emlékezett vissza Bodnár
András, aki a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Kulcsár Krisztián üdvözletének
átadása után felidézte a köEgerből indultunk, ugyanab- zösen megélt versenyeket,
ból az uszodából, amelyben köztük egy szófiai főiskolai

világbajnokságot és „a legcsodálatosabb emléket”, az
1964-es tokiói olimpiát. Az utolsó két meccsen te
védtél, és nem kis szereped
volt abban, hogy aranyérmes
lett a csapatunk.”

rus Miklós a Magyar Olimpiai
Bajnokok Klubjában végzett.

Megkezdődött a
tiszavirágzás
Megkezdődött a tiszavirágzás a
Tisza-tó élő Tisza szakaszán. Az
idei, szokatlanul hamar jött nyári

Nébald György elnök méltatta azt a munkát, amit Amb-

idő miatt két héttel előbb elkezdődött a kérészek rajzása.
A tiszavirágzást alapvetően sok
körülmény befolyásolja: a hőmérséklet, a vízállás, szélviszonyok,
felhősödés és még ki tudja mi
minden függvénye, hogy mikor
következik be a világon már szinte
csak a Tisza és mellékfolyói eredeti természetességében megmaradt partszakain a tiszavirágok
tömeges megjelenése és folyó feletti násztánca. Azon kívül, hogy
egy rendkívül látványos esemény, fontos ökológiai jelentősége is van a tiszavirágzásnak, met
számos hal-, madár- és békafaj
táplálékául szolgálnak. Ilyenkor
számtalan sirályt, csért, gémet,
gólyát láthatunk, amint a terített
asztalnál lakmároznak. Hajdan a
parasztgazdák is kihasználták a
táplálékbőséget állataik takarmányozására. Ezen túl a tiszavirág
lárvája az aljzaton történő furkálással élőhelyet is teremt más
mederfenéki élőlények számára.

Kedves olvasóink, egy kis csavart tettünk a rejtvénybe, ugyan is, nem elég elküldeni a
megfejtést, mivel ez egy idézet ezt folytatni is kell! Így lesz teljes. A helyes megfejtők
között páros belépőt sorsolunk ki a pécsi Uránia moziba. (7626. Pécs, Király utca 76.) A
megfejtéseket Június 13. -áig kérjük elküldeni. Sorsolás Június 15.-e.
Megfejtésünk nyertese: Bédi Károlyné Pécsi olvasónk. Nyereménye postai úton érkezik.

