
6 HELYI TÜKÖR CSÜTÖRTÖK, 1999. MÁRC. 11. 

A szegedi 
nagyárvíz 

évfordulója 

• Munkatársunktól 
S z á z h ú s z évve l ez-

előtt, 1879. március 12-
én h a j n a l b a n a T i sza 
mintegy s z á z m é t e r e s 
szakaszon átszakította a 
gátat és elöntötte Szege-
det. A víz szinte teljesen 
elpusztította a várost. A 
tragédiára és az áldoza-
tokra pénteken nagy-
szabású ünnepségsoro-
zattal emlékeznek meg 
város szerte. 

Szegeden március 12-én, 
pénteken hajnali két órakor 
ötperces harangzúgás eleve-
níti fel a 120 évvel ezelőtti 
szörnyű katasztrófát. Kilenc 
órától a városházán ünnepi 
közgyűlést tartanak, melyre 
a város újjáépítésében se-
gédkező országok magyaror-
szági nagyköveteit is meg-
hívták. A közgyűlésen kö-
szöntőt mond Gyulay Endre 
megyés püspök, dr. Bartha 
László polgármester és dr. 
Vágás István címzetes egye-
temi tanár. A Széchenyi té-
ren 10.30-kor, az árvízi em-
lékműnél 11.30-kor, Tápén 
az országzászlónál pedig 
délután három órakor koszo-
rúznak. Este hét órától a 
Szegedi Nemzeti Színház-
ban tartják a Szegedért Ala-
pítvány díjátadását. Március 
13-án és 14-én különféle 
sportrendezvényekre várják 
a szegedieket, lesz utánpót-
lás kézilabda fesztivál több 
helyszínen is, a sportcsar-
nokban a Pick Szeged fo-
gadja a Komlót, a Felsőváro-
si Altalános Iskolában és az 
Etelka sori stadionban röp-
labdatornát rendeznek. 
Szombaton délután három 
órakor pedig a Bánk bán 
premierjét láthatják a Szege-
di Nemzeti Színházban. 

Phare-
pénzek 

és a vízvédelem 
• Dombóvár (MTI) 

Elképzelhető, hogy az év-
tizedekig elhanyagolt vízvé-
delmi rendszerek rekonst-
rukciójára, illetve kiépítésére 
európai uniós támogatást is 
kaphat Magyarország - nyi-
latkozta Boros Imre, a Pha-
re-programokat koordináló 
tárca nélküli miniszter szer-
dán, egy dombóvári tanács-
kozás alkalmából. 

A miniszter - feltételezve 
egy átfogó nemzetközi víz-
védelmi tervezet elkészítését 
- ezt a várhatóan a 2000-től 
megnyíló előcsatlakozási 
alapok infrastrukturális és 
környezetvédelmi támogatá-
sa terhére tartja elképzelhe-
tőnek. Az idén szeptemberig 
például 160 millió euró fel-
használásáról kellene dönte-

HÚSVÉTI 
AKCIÓ! 

Sertéscomb, -lapocka 
498 Ft/kg 
418 Ft/kg Sertésoldalas 

Sertés has-, 
tokaszalonna 
Sertészsír 
Parasztkolbász 
Kulárés szalámi 

Szeged, Juhász Gy. u. 3. 
(bejárat a Depónál) 

Nyitva: K-G.: 7-12, 14-18, 
P.: 7-18, Szo.: 7-12 

Tel.: 62-426-437 

MUNKA! Szegedi, 
férfi hentest keresünk! 

298 Ft/kg 
160 Ft/kg 
760 Ft/kg 
890 Ft/kg 

• „ D ú v a d a z á s " - s z é t l ő t t m a d á r f é s z k e k 

Védett áldozatok esete 
Hiába védi törvény a 

magyarországi madár-
fajok többségét, akad-
nak vadászok, akik vá-
logatás nélkül lőnek a 
szárnyasokra . Különö-
sen a ragadozó mada-
rak esnek áldozatul a 
„dúvadazásnak". A va-
dászatok ellenőrzésére 
polgári természetvédel-
mi szolgálat bevezeté-
sét tervezik. 

Lapunkban nemrég ír-
tunk arról, hogy két bátor 
szegedi madarász ország-
úton lövöldöző vadászt ért 
tetten, amint az éppen vé-
dett fenyőrigókat pusztított. 
Az eset kapcsán megkeres-
tük dr. Molnár Gyulát, a 
Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület 
Csongrád megyei csoportjá-
nak elnökét, s arról kérdez-
tük, mekkora kárt okoznak 
az orvvadászok a megyé-
ben. 

Megtudtuk, hogy nem 
mindenki orvvadász (vagy 
ahogy még említik őket: va-
dorzó), aki védett állatot öl. 
Csak azokat nevezik így, 
akik engedély nélkül, vagy 
illegális úton szerzett fegy-
verrel ejtenek vadat. A va-
dorzók valóban elszaporod-
tak az utóbbi években - föl-
tehetőleg a szegénység is 
többeket rávisz arra, hogy 
„hurkozással" fogjanak 
nyulat vagy fácánt. 

A természetvédők tapasz-
talatai szerint az engedéllyel 
rendelkező vadászok között 
is akadnak olyanok, akik 
nem tartják be a vadászat 
írott és íratlan törvényeit. 
Utóbbiak közé tartozik pél-
dául, hogy lapuló, vagy 
fészkén ülő fácánra lőni 
„nem sportszerű". Az írott 
törvények pedig egyértel-
műen kimondják, mely ál-
latfajok ejthetők el. A vadá-

Olasz vadász tavalyi pusztítása: pacsirták és 
pityerek kiterítve. Tajti László természetvédelmi 
területkezelö (jobbról) és Veprik Róbert madarász a 
lelőtt szárnyasokkal. (DM-fotó) 

szoknak fajismeretből is 
vizsgázniuk kell. Alapsza-
bály, hogy ha a vadász nem 
tudja biztosan, mi került a 
puskacső elé, tilos meghúz-
ni a ravaszt. A rendre elő-
forduló vadásztragédiák bi-
zonyítják: időről időre akad, 
aki megszegi a törvényt. 

Az emlősállatokat köny-
nyű fölismerni - nem úgy a 
373, hazánkban előforduló 
madárfajt. „Ez még az orni-
tológusoknak is nehéz" -
mondta dr. Molnár Gyula. 

A megoldás mégis egysze-
rű, hiszen 17 faj kivételével 
az összes többi madár vé-
dett, tehát nem vadászható. 
Elegendő (sőt: kötelező!) 
ezeket fölismerni. 

Mégis akadnak, akiket 
nem tart vissza a törvény ti-
lalma. Az ötvenes években 
kötelezővé tett „dúvadazás" 
gyökerei még szívósak: az 
akkori hivatalos fö l fogás 
szerint minden görbe csőrű 
madár káros (dúvad), mert 
pusztítja a vadászható fajo-

• Munkatársunktól 
A Csongrád M e g y e i 

Rendőr-főkapitányság és a 
megyei vadászkamara kö-
zött n e m r é g i b e n aláírt 
e g y ü t t m ű k ö d é s i megá l -
lapodásnak máris konkrét 
eredménye van. A Szegedi 
Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya ugyanis el-
járást indított lőfegyverrel 
és lőszerrel való visszaélés 
gyanúja miatt K. Attila, 26 
éves szegedi lakos ellen. 
A férfit a Dorozsma-Do-
maszék Vadásztársaság je-
lentette fel, mert március 
5-én a társaság egyik tagja 
K. Attilánál egy Savage tí-
pusú vadászfegyvert , az 
ahhoz tartozó tárat, négy 

Lebukott 
orvvadász 

lőszert és egy célzókészü-
léket talált nála a Dorozs-
mát Zsombóval összekötő 
út mellett. Az őrizetbe vett 
K. Attila a kihallgatás so-
rán elmondta, hogy nincs 
fegyvertartási engedélye, s 
őzet akart lőni. 

Ugyancsak a vizsgálati 
osztály folytat eljárást Cs. 
Zsolt, 33 éves szegedi la-
kos ellen, akit közfelada-
tot ellátó személy el leni 
erőszakkal gyanúsítanak. 
Március 5-én történt, hogy 
Cs. Zsolt ittasan felszállt a 
84-es autóbuszra az Ibolya 

P R O C T R R SL G A . M B L R — S P A . R 

nyereményjátélc! 
PANTENE HAJBALZSAM 
3-féle, 200 ml 
PANTENE SAMPON 
8-féle, 200 ml 

*V 

Húsvéti 
meglepetést 
kap minden 

ARIEL 
mosóport 
vásárló! 

ARIEL MOSOPOR 
utántöltő, 

2-féle illat, 
5,4 _ _ 

PAMPERS BABY 
DRYPLUS, 3-féle, 
30/35/40 db 

EZEN TERMÉKEK VÁSÁRLÓI KÖZÖTT EGY SUZUKI SEDAN 
1.6 GX TÍPUSÚ EXTRÁKKAL FELSZERELT 

SZEMÉLYGÉPKOCSIT SORSOLUNK KI! 

Keresse a hősieseket március 11-13-ig 
a Csongrádi sgt.-i, a Csillag téri 
és a Szilléri sgt.-i SPAR áruházakban! 

ProcterÍGamble 

kat (főként a nyulat és fá-
cánt), valamint azok fiókáit, 
tojásait. 

A természetvédelmi 
egyesület megyei elnöke 
szerint a „dúvadazás" még 
ma is dívik. Bár hazánkban 
minden ragadozó madár vé-
dett, a madarászok rendsze-
resen bukkannak lelőtt kék 
és vörös vércsék, egerész-
ölyvek, rétihéják, de még 
rétisas tetemére is. 

Előfordul, hogy szarka-
vagy varjúirtás közben, 
gondtalanságból ölnek vé-
dett madarat. A kék és vö-
rös vércse ugyanis (akár-
csak az erdei fülesbagoly) 
leszokott a fészeképítésről, 
s a varjúfélék elhagyott 
fészkeit foglalja el. Ha a va-
dász nem veri föl a fészek-
lakót, s anélkül lövi szét 
alulról a fészket, hogy biz-
tosan tudná, milyen madár 
lakik benne, egyetlen lövés-
sel akár félmillió forintos 
kárt is okozhat - a fokozot-
tan védett kék vércse termé-
szetvédelmi értéke ugyanis 
százezer forint... 

Dr. Molnár Gyula - aki a 
hódmezővásárhelyi állatte-
nyésztési főiskolán tanítja a 
leendő vadász és vadgazdál-
kodási szakmérnököket — 
többször is kiemelte: nem 
akarja megbántani a vadá-
szokat, akiket egyre inkább 
jel lemez a természetvédő 
gondolkodásmód. De a kár-
okozás még mindig óriási. 
A külföldi (különösképpen 
az olasz) vadászok gyakran 
mindenre lőnek, ami mozog 
- a kártérítést pedig mel-
lényzsebből kifizetik. 

A helyzeten sokat javíta-
na, ha létrehoznák a polgári 
természetvédelmi szolgála-
tot. A hivatásos természet-
védő ott lenne minden vadá-
szaton, s ügyelne a törvény 
betartására. 

Nyilas Páter 

Biciklis rablókat 
keresnek 

Fantomkép a gyanúsítottakról. (Forrás: rendőrség) 

Két férfi kirabolt egy 
harmadikat Szeged és 
Hódmezővásárhely kö-
zött. Az útonállók kést 
szorítottak áldozatuk nya-
kához, s elvettek töle öt-
ezer forintot. A rablókat 
még keresi a rendőrség. 

Ismeretlen rablókat keres a 
vásárhelyi rendőrség. Március 
5-én Cs. János, hódmezővásár-
helyi lakos kerékpáron haladt 
Szeged felé, amikor vele szem-
ben érkezett két férfi, akik bi-
ciklijüket tolták. Az alkalmi is-
merősök 200 forintot kértek 
Cs-től, aki nem volt hajlandó 
pénzt adni nekik. Erre az egyik 
útonálló egy kb. 15 centiméter 
pengehosszúságú, fanyelű kést 
tartott Cs. János nyakához, a 
másik pedig átkutatta zsebeit 
és elvett tőle 5 ezer forintot. A 
kirabolt férfi a nyakán nem, de 
a bal kézfején könnyebb sérü-
lést szenvedett. 

Az egyik rabló 20-25 év kö-
rüli, 180 centiméter magas, 
közepes testalkatú férfi, aki a 
bal fülében kb. egy centiméter 
átmérőjű, ezüst színű karika-
fülbevalót viselt. Bőre barna, 

haja fekete, rövidre vágott, ol-
dalt és hátul felnyírt, szeme sö-
tétbarna, arca pedig ovális. 
Kék-fehér kockás, gombos, rö-
vid, bélelt flaneling-szerű ka-
bátot, fekete farmert és való-
színűleg fekete bőrcipőt viselt. 

Társa 20-25 év körüli, 185 
centiméter magas, kisportolt 
testalkatú. Haja hátul vállig ér, 
oldalt és felül kb. 4-5 centimé-
teres. Szeme sötétbarna, hom-
lokán pedig több, elvakart pat-
tanás megfeketedett nyoma lát-
ható. Ez a férfi fekete színű 
műbőrszerű dzsekit, fekete 
pulóvert, szürkés farmert és fe-
kete bőrcipőt viselt. 

Kérik, hogy aki az üggyel 
kapcsolatos érdemi informá-
cióval rendelkezik, hívja a vá-
sárhelyi kapitányságot a 
62/246-266-os szám 40-47-es 
mellékén, illetve a 107-es tele-
fonon, vagy jelentkezzen 
személyesen a kapitányságon. 

A Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság a nyomrave-
zetőnek 100 ezer forint jutal-
mat ajánlott fel, a bejelentő 
személyének titokban tartása 
mellett. 

A. L. 

Emlékkiállítás 
• Munkatársunktól 

Futásfalvi Márton Piroska 
festőművész emlékének tisz-
teletére nyílik tárlat március 
12-én 16.30 órakor a Móra 
Ferenc Múzeum II. emeleti 

kiállítótermében. A Magyar 
Nemzeti Galéria vendégkiál-
lítását Kopócsy Anna művé-
szettörténész nyitja meg, az 
alkotások megtekinthetők: 
május 9-éig. 

pres szóná l . S e m j e g y e , 
s e m bér l e t e n e m vo l t , 
ezért a sofőr felszólította, 
hogy vagy vegyen jegyet, 
vagy szálljon le a buszról. 
Cs. a .felszólításnak nem 
tett eleget, s egy késsel a 
kezében a buszvezető felé 
indult. A sofőr kilépett a 
vezetőfülkéből, meglökte 
Cs. Zsoltot, kicsavarta a 
kést a kezéből , becsukta 
az ajtókat és értesítette a 
rendőrséget. A lefegyver-
zett támadó erre taktikát 
változtatott és az ablakon 
át próbált menekülni, a so-
főr azonban egy utas se-
g í t s é g é v e l a r e n d ő r s é g 
megérkezéséig visszatar-
totta. 

Őrző-védő kft. fe l sőfokú iskolai végzettséggel 
és szakmai gyakorlattal rendelkező, szegedi lakost keres 

területvezető-helyettesi beosztásba. 

Pályázatokat kézzel Írott, fényképes önéletrajzzal és jövedelemigény megjelölésével 
„Határozott, megbízható 2288" jeligére a Sajtóházba kérjük. 

HIRDETÉSFELVÉTEL: 
SZEGED. 
STEFÁNIA 10., 
SAJTÓHÁZ 
REGGEL 8-TÖL 
ESTE 6-IG! 

„Zaci-konyha'' a Royalban 

Benke László olimpiai bajnok 
mesterszakács március 19-i vacsoraestünkön 

a Royalos csapat közreműködésével igazi ínyenc menüsorral várja a 
kedves vendégeket. 
Ananászos jérce cocktail cherrys mártással 
Tárkonyos borjúraguleves 
Bélszínszelet Fővezér módra, burgonyafánkkal és vörösborban párolt gyümölccsel körítve 
Sárgabarack serbett 
Whiskys dióval töltött pulykamell, currys, mazsolás rizzsel körítve 
Vígmolnárné rétese puncsmártással 

Vacsora előtt az Etyek Vin, Polgár Zoltán villányi és Gergely Vince tokaji 
pincészeteinek boraiból tartunk kóstolóval egybekötött bemutatót. 
A jó hangulatról a Senior együttes gondoskodik. 

Ahol a vendég a király 

Asztalfoglalás a 62/475-275-ös telefonon 


