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nn irágzik a liliomfa a város tornya 
L / alatt és Móra sárga-arany csillags-

zirmai szerényen mosolyognak ránk e 
hűvös, esős tavaszon. Föltűnőbb, zajo-
sabb jelekkel hívják föl a városlakók fi-
gyelmét a József Attila sugárúton és az 
izabella-híd szomszédságában fészkelő 
varjak tavaszi családi életükre. Hangos 
károgásuk a platánok karjain reggeli éb-
resztő jó néhány lakásban, s ez a fióka-
nevelés táján még színesebb lesz. A fehér 
anyagcseretermékek foltjai autóst és ru-
hatisztítót lázba hoznak... A városi sze-
nátorok még nem foglalkoznak, szavaz-
nak a varjak lakásügyeiről, akad ott elég 
galiba... (színház, vadaspark, városi köz-
lekedés stb.) S a varjak is óvatos mada-
rak, nem provokálták a városatyák ide-
geit... nem kísérték hangos interpelláló 
kár... kár... kórusukkal a szenátori dönt-
éseket. 

A városlakó emberek véleménye ter-
mészetesen megoszlik a éarjak családne-
velőfészkeléséről. A kisebb tábor eltaná-
csolásukról beszél, s ha olyan ponton 
van a fészektelep, ahol az ürülékükkel 
egészségügyi problémát okoznak (óvoda, 
kórházkert stb.) vagy zajongásuk, szeme-

CSÍ2 unazi 

M í varjai 
telésük (gallyhullás stb.) elviselhetetlen, 
megvan a kikísérletezett „eltanácsolási" 
lehetőség. Nem a fészekeltávolítás, leve-
rés, nem akusztikai riasztás, vagy le lövé-
sük, hanem a Széchenyi téri főposta előtt 
már kipróbált és bevált dróthálós fészek-
letakarítás, kombinálva tömött varjúpre-
parátumok kikötésével. Ezt a két éve Sze-
geden kikísérletezett módszert azóta ered-
ményesen használták Ogyesszában, 
Lembergben és Varsóban is. 

De a másik tábor érvei is elfogadha-
tók. Szeretik, szemlélik a városlakó vad-
madár életét, a telep színes kavargását. 
S én megértem őket is! Emlékek, messzi 
rétek, puszták nyárfasorában fölriasztott 
varjak nosztalgiája... hullámokban árad 
szerte a városi térben, visszaverődik a 
régi tavaszok fellegeiről... Varjúfészek 
után mászás, kotús fiókák szívdobogása 

a kézben, a természettel való találkozás 
habos fehérségbe süppedt világa. 

Pusztaszeri erdők már csak emlékben 
károgó varjútelepei - itt látom a csukott 
szemem előtt -, s bizonyára sok fölnőtt-
nek bukkan föl az az óra... találkozás a 
károgó „természettel"... 

S abban biztos vagyok, mindkét tábor 
a szögedi kozmosz kék boltozata alatt -
amikor a varjúfészkek felé forgatja te-
kintetét... a jövő nemzedékre is gondol... 
nem a varjúéra, hanem a tőlünk szárma-
zóra! A városlakó csemete hol tud ilyen 
jól megfigyelni fészeképítést, etetést, fió-
kagondozást...? Tőlük már távol marad 
a rétek, puszták kis erdeinek zajos varjú-
telepei, Homoki Nagy István kékvércséi, 
az életforma-változás megfosztja mind-
ezektől, az otthonias világ apró, de más-
sal nem pótolható értékeitől./. 

Segítsük őket, az „élő" biológiaórák 
megfigyeléseit összegyűjthessék, varjúél-
ményeket, amelyek megérezni engedik 
összetartozását az előtte éltekkel... ter-
mészettel, szülőfölddel, szülőkkel... ame-
lyektől számára is otthonias lesz városa, 
lelkileg pedig az is marad örökre... 

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 

j í ^ Szeretné előfizetni 
m U ^ lapunkat? 

I 
Lapunk telefonon is 

előfizethető: 
62/481-281/41-es 

•a 1 mellék. 
Ügyintéző: 

S Dénes Mónika 

B 3 S S S ff 

Előf izető ink f i g y e l m é b e ! 
A Dé lmagyarország terjesz-
tésével kapcsolatos észrevéte-
leiket is a 62/481-281-es telefon 
41-es mellékén várjuk. 

* 

A Magyar Posta a hfrlapkéz-
besítéssel kapcsolatos bejelen-
téseket a 62/312-423-as üzenet-
rögzítős telefonon várja. 

A FORD CAPITOLTOL K i z á r ó l a g o s 

• Rendőrségi 
nyílt nap 

Sárkányölő Szent György 
napján, április 24-én tartják a 
rendőrség napját. A szegedi 
rendőrkapitányság nyílt napot 
hirdetett, mely során változatos 
rendezvényekkel váiják a láto-
gatókat. 

A R Á D I Ó „ P A R T I S C T M " 

477-377 

Zöldtelefon. 
Kézilabda előzetes 

Szerkesztő: Marik István 
„Hallgassa Ön is, 
Önnek Is szól!" 

mindennap ;6-18í'raie«tt<i <>!.'.' MHí-tm 

Hirdetésfelvétel: 
Szeged. Stefánia 7. 
Tel/fax: 325-930. 

• Nyári nyelvtanulás a 
Balatonnál. 50 órás inten-
zív angol nyelvtanfolyamot 
magába foglaló tábor helyszí-
ne: fonyódi kollégium. Idő-
pontja: 1993. július l - l l- ig. 
Szabadidő GMK, Takaréktár u. 
5. Tel.: 313-766. (x) 

• Engedményes gön-
gyölegvásár a VIDIA Ke-
reskedőház Rt. szegedi kiren-
deltségén: síkrakodólap 300 Ft 
+ ÁFA, raklaptoldó 50 Ft + 
ÁFA, keretes raklajp 50 cm fe-
lett 1000 Ft + AFA, sjjec. 
gyámszerk. 1000 Ft + AFA, 
kiskonténer 1500 Ft + ÁFA ke-
retes raklap 50 cm alatt 1500 
Ft + ÁFA. Érdeklődni: Szeged, 
Bakay N. u. 52., Bakacsi Ist-
ván. Telefon: 326-388. (x) 

Éh A V I D I A 
Kereskedőház Rt. 

Még mindig 31 Ft/km! 
Gyors, pontos, olcsó! 

A u t ó s z a l o n és s z e r v i z : 
S Z E G E D , D O R O Z S M A I Ú T 1 2 . 

T e l . / f a x : 6 2 / 3 1 4 - 1 7 8 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8 -18- ig , 

szombat, vasárnap: 8 - 15 óráig 

Fotó: Enyedi Zoltán 

• Hatoslottó-
nyeremények 

A hatoslottó 8. játékhetén 6 
találatos szelvény nem volt. 5 
plusz 1 találatosokra 378 ezer 
737, az ötösökre 25 ezer 823, a 
négyesekre 797, a hármasokra 
65 forintot fizetnek. 

A következő játékra átvitt 6 
találatos nettó nyereményösz-
szeg 5 millió 681 ezer 49 fo-
rint. 

• Elsős 
beszoktatás 

A Petőfitelepi Petőfi Sándor 
Általános Iskolában április 23-
ig 8-10 óra között óvodások 
számára beszoktatást tartanak. 
A leendő kisiskolások szüleik-
kel együtt ismerhetik meg az 
iskola életét, részt vehetnek az 
órán, játszhatnak, a testneve-
léstől az angol foglalkozásig 
együtt lehetnek a tanító nénivel 
és iskoltársaikkal. Az iskola -
Szegeden először - ezzel szeret-
né megelőzni azokat a lelki 
problémákat, melyeket az óvo-
dából az iskolába lépés okozhat. 

Makkosházi matekverseny 
A matematikatagozatos Makkosházi Általános Iskola hagyo-

mányai közé tartozik a természettudományok hetének tanéven-
kénti megrendezése. Az idén, április 26-án nagyszabású matema-
tikaverseny nyitja a programsorozatot. 

A vetélkedőn Szeged város és Csongrád megye iskoláiból két-
száz 5-8. osztályos kis matematikus vesz részt. Külön versenyez-
nek a tagozatos, illetve nem tagozatos iskolák tanulói. A szer-
vezők a határokon túl élő magyar diákokat is várnak. A versenyt 
dr. Szendrei János, a matematikatudomány kandidátusa, főiskolai 
tanár nyitja meg. 

• Sors és jelkép m Óriásház 
A szegedi Helyőrségi Klub-

ban (Victor Hugó u.) folytató-
dik a Sors és jelkép című elő-
adás-sorozat. Holnap, csütörtö-
kön, délután 2 órakor az első 
emelet i e lőadóteremben dr. 
Hermann Róbert hadtörténész, 
a Hadtörténeti Múzeum mun-
katársa Magyarország a XIX. 
században c ímmel tart elő-
adást. 

A világ legmagasabb épüle-
te a japán fővárosban épül fel a 
közeljövőben. Az 550 méter 
magas, 121 emeletes felhőkar-
coló 55 ezer embert lesz képes 
befogadni. A „Simizu Super 
Highrise" nevű épület 112 mé-
terrel tesz majd túl a világ je-
lenleg legmagasbb épületén, a 
chicagói Sears Toweren. 

VÁLTOZÓ FELHŐZET. Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat előrejelzése szerint ma estig tovább tart az igazi tavasz 
„vajúdása". Szeles, változóan felhős idő lesz. A napsütést 
többször szakítják meg felhőátvonulások, s egy-egy futó zá-
por mindenütt előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmér-
séklet 18-20 fok között alakul. 

• Szeged-Nizza 

Vendégek a testvériskolából 

Négy éve, 1989 óta él a testvériskolai kapcsolat a nizzai Lyceé d'Estienne d'Ovres és a sze-
gedi JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium között. Ennyi ideje tartanak a cserelátogatá-
sok is: tavaly a ságvárisok voltak a Cőte d'Azúr vendégei, idén a nizzai gimnazisták jöttek el 
(képünkön), összesen húszan, és találkoztak újra magyarországi testvériskolájuk diákjaival, 
akiknek, minthogy a Ságvári a francia nyelvoktatás szegedi központja, a barátkozáson túl jól 
jön a nyelvgyakorlás is. (Fotó: Nagy László) 

A Szahara szívéből érkeztem • » 
A múlt év őszén dr. Kubas-

sek János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója öt hetet 
töltött Egyiptomban, ahol fel-
kereste Kairó, Alexandria, Port 
Szaid, El Álaméin és a Nilus-
völgy magyar vonatkozású em-
lékhelyeit, építészeti és vallási 
zarándokhelyeit. 

Helysz ín i t apasz ta la tok 
alapján számol be az 1992. ok-
tóber 12-i egyiptomi földren-
gésről és következményeiről. 
Bemutatja Giza, Luxor és Kar-
nak ókori műemlékeit és fel-
eleveníti egy nilusí vitorlásha-
jón, „feluccán" Asszuántól Ed-
fuig tartó utazása élményeit. 
Elkalauzol a Szahara oázisai-
ba, Siwába és Bahar^ába. 1993*. 
márciusában ismét visszatért 
Egyiptomba, s expedíciót ve-

Árhullám 
„Az elmúlt hét csapadékos 

időjárásának hatására árhullám 
vonul le a Tiszán és mellékfo-
lyóin. Jelentős magasságú (III. 
fokú árvízvédelmi készültségi 
szintet elérő) árhullám a Körö-
sök magyarországi felső szaka-
szán alakult ki. 

A Hármas-Körös árhulláma 
április 20-án reggel az Alsó-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató-
ság működési területén is el-
érte a védelmi fokozat szintjét 
(a szarvasi vízmércén reggel 6 
órakor 604 centiméteres vízál-
lást mértek), ezért az igazgató-
ság védelemvezetése a Hár-
mas-Körös bal parti védszaka-

zetett a Szahara szívében talál-
ható Gilf Kebir sziklabarlang-
jaihoz, melyek falfestményeit 
Almásy László és Kádár Lász-
ló 1933-as expedíciója fedezte 
fel. 

Az esemény hatvanadik év-
fordulóján négytagú expedíció 
keres te fe l a kö rnyéke t . A 
résztvevők három Toyota te-
repjáróval és négy egyiptomi 
kisérővel a nagy homoktenge-
ren keresztül érték el a Farafra-
oázis közelében található Fe-
hér-sivatagot, melynek szikláit 
a szél fantasztikus alakzatokká 
formálta. 

Az előadóülésre április 22-
én, csütörtökön délután 5 óra-
kor kerül sor a JATE TTK elő-
adótermében (Egyetem u. 2-6. 
I. em.). 

a Tiszán 
szára I. fokú árvízvédelmi ké-
szültséget rendelt el. 

A Tiszán most levonuló ár-
hullám - ha újabb utánpótlást 
nem kap - várhatóan a meder-
ben marad, de egyes helyeken 
(bevágásoknál, csatornabeve-
zetéseknél, alacsonyabb terep-
szinteknél) a víz bejut (vagy 
már be is jutott) a hullámtéri 
területekre is. 

Szegeden ez az ífrhullám 
várhatóan nem éri el az alsó 
rakparti utat, reményeink sze-
rint a hét végére békésen levo-
nul." - értesítette szerkesztősé-
günket az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság. 

A rendőrség nyomoz Nagy 
József)Makó, 1966. május 12., 
anyja neve Turi Julianna) Csa-
nádpalota, Rózsa u. 11. szám 
alatti lakos eltűnése ügyében, 
tartózkodási helye megállapítá-
sára. Személyleírás: körülbelül 
180 cm magas, normál testalk-
atú, haja szőke, fülére rálógó, 
arca kerek, szája keskeny vo-
nalú széles, szeme zöld, láb-
mérete 45-ös. Különös ismerte-
tőjele: 10 éves korában szív-
műtéten esett át, ezen műtéti 
heg a mellkas közepén látható, 
hosszúsága függőlegesen kö-
rülbelül 20 cm. Kezén az ujjait 
nem tudja teljesen kinyújtani. 

A Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság a 477-577-es te-
lefonszámon várja a bejelenté-
seket. 


