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napló 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

Magyar Szocialista Párt 
jogtanácsosa 15-16 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást 
tart Szegeden, a Szilágyi u. 
2. II. era. 204-es szobában. 
Telefon: 420-259. 

JOGSEGÉLYSZOLGÁ-
LATI fogadóórát tart az 
MSZOSZ Csongrád Me-
gyei Képviselete (Szeged, 
Kálvária sgt. 14.) 14-től 16 
óráig az MSZOSZ tagjai ré-
szére (a tagságot hitelt ér-
demlően igazolni kell). Dr. 
Hajdú István ad felvilágosí-
tást munkaviszonyban 
lévők, pályakezdők és 
nyugdíjasok részére. 

HARGITTAI RITA, az 
l-es válazstókerület (Belvá-
ros, Felsőváros) képviselője 
lakossági fórumot tart 18 
órától a Tabán utcai Általá-
nos Iskolában. Téma: A 
közterületek rendbe tétele. 
Vendégei: Szabó Ferenc a 
Környeze tgazdá lkodás i 
Kht. ügyvezető igazgatója, 
Boldog Mária a Stratégiai 
Iroda munkatársa. 

FARKASNÉ POCSAI 
BLANKA, a 8-as választó-
kerület (Újszeged) képvi-
selője fogadóórát tart 
16.30-17.30 óráig a Fő Fa-
sori Általános Iskolában. 
Vendége a Környezetgaz-
dálkodási Kht. munkatársa. 

DR. VÁNYAI ÉVA al-
polgármester fogadóórát 
tart 15-16.30 óráig az ügy-
félszolgálati osztályon 
(Széchenyi tér 11., föld-
szint). 

HOLNAP 
DR. PÉTER SZILVESZ-

TER, a 22-es választókerü-
let (Új-Rókus) képviselője 
fogadóórát tart 17-18 óráig 
a Petres utcai Óvodában. 

DR. BARTHA LÁSZ-
LÓ, a 3-as országgyűlési 
választókerület képviselője, 
Szeged polgármestere, fog-
adóórát tart 16.20-18 óráig 
a tápéi ügyfélszolgálaton 
(Honfoglalás u. 73.). 

DR. TÍMÁRNÉ HOR-
VÁTH MAGDOLNA, a 
25-ös választókerület (Tá-
pé) képviselője fogadóórát 
tart 14-18 óráig a tápéi ügy-
félszolgálaton (Honfoglalás 
u. 73.). 

MOLNÁR RÓBERT or-
szággyűlési képviselő fog-
adóórát tart az új szenti váni 
polgármesteri hivatalban 
17-19 óráig. 

Lepkegyújtö 
a Sz ín-Házban 
• Munkatársunktól 

Ma este 8 órakor a Szög-
Art Galéria Szín-Házában 
(Szeged, Szentháromság u. 
34.) John Fowles: The Col-
lector (A lepkegyűjtő) című 
darabját adja elő az angol 
nyelven játszó szegedi színi-
társulat, a Scene House. A 
szereplők: Szilágyi Enikő és 
Niels Ottó Pedersen. A da-
rab rendezője: Pápai Sarol-
ta, koreográfusa: Gergelyné 
Dudás Klára. 

• Nyolcéves az ifjúsági televízió 

A világ, a kamera mögül 

A stúdióban a legújabb technikával dolgozhatnak a jövő televíziósai. (Fotó: Karnok Csaba) 

Köze l nyolc éve mű-
ködik a Szegedi Televízi-
ós Ifjúsági Érdekvédelmi 
Egyesület (ITV). Az egye-
sület segít abban , hogy 
a te lev íz iózás i ránt ér-
deklődő fiatalok megis-
merjék a szakmát , illet-
ve kipróbálhassák tudá-
sukat, felkészültségüket 
egy-egy forgatás során. 
Nyolc év alatt már több 
helyi és országos televí-
z i ó s t á r s a s á g n a k „ a d -
t a k " d o l g o z n a k o l y a n 
f iata lokat , a k i k a z ITV-
ben kezdték pályájukat. 

Az ITV-t néhány lelkes 
fiatal alapította 1991-ben -
tudtuk meg Peták Szabolcs 
stúdióvezetőtől. Az egyesü-
let nonprofit szervezet, tag-
jai társadalmi munkában 
dolgoznak és mivel diákok, 

csakis a tanulás befejezése 
után járnak forgatásra. Min-
den évben olyan 13-20 év 
közötti fiatalok jelentkezését 
várják tanfolyamaikra, aki-
ket érdekel a televíziózás, 
vagy csak ki akaiják próbál-
ni milyen is a kamera mö-
gött állni. A jelentkezők két 
munkakör, operatőr-vágó 
vagy szerkesztő-riporter, kö-
zött választhatnak. Az ön-
kormányzat és számos helyi 
média által is támogatott 
ITV adásait három megyé-
ben, Csongrádon, Békésben 
és Bács-Kiskunban láthatják 
a nézők. 

A 18 éves Banga Zsuzsa 
édesanyja unszolására há-
rom éve jelentkezett az ITV-
hez. A fiatal szerkesztő-ri-
porternek a televíziózás sok 
pluszt ad. Elmondása szerint 
itt nyugodtan kipróbálhatja, 

milyen is egy stúdióban dol-
gozni. Szeret az emberekkel 
beszélgetni, kapcsolatot te-
remteni, ezért is jött ide. 
Kormány Tibor (19) négy 
éve került közelebbi kapcso-
latba a médiával. Operatőr 
barátjának köszönhetően 
részt vehetett a Duna TV, il-
letve az MTV néhány forga-
tásán, műhelymunkáján. Ek-
kor kapott kedvet a televí-
ziózáshoz és beiratkozott az 
ITV tanfolyamára. Azóta 
operatőrként dolgozik az 
egyesületnél. Forgatásnál 
többnyire a szerkesztő 
mondja meg, mi kerüljön a 
szalagra, de néha sikerül rá-
csempésznie a saját elképze-
léseit is. Érettségi után a 
filmművészeti főiskolára je-
lentkezik, ugyanis ope-
ratőrként szeretne elhelyez-
kedni a későbbiekben. 

A 18 éves Bitó Magdi az 
egyetlen lány, aki operatőr-
vágó az ITV-ben. Nagyapja 
vett egy videokamerát, amit 
többnyire Magdi kezelt és 
ekkor döntött úgy, hogy ope-
ratőr lesz. Már jó néhány 
anyagot vett fel eddig, de a 
jövőben inkább vágni kíván, 
ugyanis egyre nehezebbnek 
találja a kamerát. Ami nem 
is csoda, mivel 12-15 kilós 
berendezésekkel forgatnak 
az itévések. 

A stáb egyik legfiatalabb 
tagját, a 15 éves Csüry Csa-
bát még csak hobbi szinten 
érdekli a televíziózás. 
Egyelőre nem tervezi, hogy 
a jövőben operatőrként he-
lyezkedjen el, csak ki szeret-
te volna próbálni, milyen is 
a világ a kamera mögül. 

Karmos Tamás 

• Tehetségeket támogatnak 

Jótékonysági 
hangverseny 

• Munkatársunktól 
A Szendrei Imre Alapít-

vány javára rendezik meg a 
rókusi orgonaesték tavaszi 
sorozatának nyitóhangver-
senyét április 14-én 19 óra-
kor a rókusi katolikus temp-
lomban. A koncerten Peter 
Locke angol orgonaművész 
mutatja be Charles-Marie 
Widor húsvéti gregorián té-
mákon alapuló „Symphonie 
Romane" című orgonaszim-
fóniáját, majd Franz Schu-
bert G-dúr Miséje hangzik 
el az Erkel Ferenc Vegyes-
kar előadásában (Vezényel: 
dr. Mihálka György). A 
hangversenyre a belépés 

díjtalan, az előadók tiszte-
letdíjukat a Szendrei Alapít-
vány javára ajánlották fel. 
Az alapítvány célja Szend-
rei Imre, a kalocsai főszé-
kesegyház orgonaművész-
karnagya, a helyi zeneisko-
la alapítója és első igazga-
tója és ifjabb Szendrei Imre, 
a Zeneművészeti Főiskola 
docense, kétszeres Liszt-dí-
jas és Chopin-díjas zongo-
raművész emlékének meg-
őrzése, valamint a kántor-
képzés, a kántorképző tan-
folyamokon kiemelkedő te-
hetséges tanulók és a Liszt 
Ferenc Zeneiskola támoga-
tása. 

• A komponista Hatok tagja volt 

Poulenc-emlékest 
a Somogyiban 

• Munkatársunktál 
Ma 17 órakor emlékestet 

rendeznek a Somogyi-könyv-
tár I. emeletén a 100 éve szü-
letett francia zeneszerző, 
Francis Poulenc tiszteletére. • 
Az 1963-ban elhunyt kompo-
nista a „Hatok" tagjaként az 
impresszionista zene elleni 
támadásaival tűnt ki. Legin-
kább dalairól ismert, nép-
szerűvé válását balettmuzsi-
kájának köszönhette. Les Bi-
ches című balettjét Gyagilev 
vitte színpadra 1924-ben. 
„Tudom, hogy nem találtam 
ki új harmóniákat, mint Stra-
vinsky, Ravel, Debussy, de 
azt hiszem, van hely olyan új 

zene számára is, amely már a 
más által kitalált eszközökkel 
dolgozik. Vagy nem ez volt a 
helyzet Mozart, Schubert 
esetében?" - nyilatkozta. 

Az emlékest műsorán nép-
szerű Poulenc-művek szere-
pelnek, közreműködnek: Pál 
Anikó, Stachó László (zongo-
ra), Tamás Péter (klarinét), 
Megyesi Zoltán, Szécsi Edit 
(ének) Kosztándi István (he-
gedű), Szabó Norbert (fuvo-
la), Steiler Tamás (oboa), Vi-
zsolyi Lívia (fagott). A ren-
dezvénnyel egy időben a ze-
neszerzőről összegyűjtött do-
kumentumokból kiállítás is 
nyílik a könyvtárban. 

VETŐM A G VÁSÁR! 
Eszéki, Maisadour és NoVartis kukoricahibridek 

Vetőmagját kínáljuk kedvező áron. 
Egg hektárra szükséges kukorica-Vetőmag 

már 65 H Ft-tól 
Napraforgó-Vetőmag 1380 Ft/kq-tól 

50 ha felett árengedmény, az árak áfa nélkül értendők. 
Szeged, Jósika u. 13. 

Tel.: 62-426-096 

Továbbtartásra is alkalmas, 

1 éves, 
vörös tojótyúkok 

eladók 450 Ft/db áron. 
ÉrtékesUés: április 17-én, 

8 órától az E75-ÖS úton 
(országhatár felé) a 180-as 
km-kó utáni elsó út jobbra, 
a benzinkútnál (tábla jelzi) 

Kisistók-féle tanya. 
Tel.: 62-315-068 

vagy 30-953-10-20. 

a •obilt«Moii-sp«rialista 
Tavoiri ajánlatunkból: 
bőrtokok 800 Ft-tól 
kihangosftók 1520 Ft-tól 
toltak 1200 Ft-tól 
akkuk 3000 Ft-tól 
előlapok 1520 Ft-tól 
Praktikum feltöltők és alapcsomagok 

Mi Igy várjuk a tavaszt! 
Hívjon, löjjön! 

Szeged, Kossuth L sgt. 21. 
Tel: 62 550-010, 

20-933-33-82, 20-923-91-07 

N E M Z S T K Ö Z I 
I Z A M Í T Á I T E C H N I K A I 

M A G A N I I K O L A - H A I Ó Z A T 
k e r e s Baján 

másodállású 
számítástechnikai oktatót. 
Követelmények: 

- felsőfokú végzettség 
- vezetői ambíciók 
- oktatási gyakorlat. 

Érdeklődni: a megjelenés 
és az azt követő napon 

11-13 és 16-17 óta közötti 
időpontokban a 62 494 601 es 

telefonon. 

• Tökéletes védekezés nincs 

Ugrásra kész 
szúnyoglárvák 
Dr. Szitó András bioló-

gus szerint mintegy tíz-ti-
zennégy nap múlva vár-
ható a szúnyogok elsá in-
váziója. Tökéletes védeke-
zés nincs, de légi és földi, 
kémiai és biológiai mód-
szerekkel jelentősen meg-
ritkít hatók a vérszívó ro-
varok seregei. Permetezni 
viszont csak a teljes „fé-
szekal j" kirepülése után 
érdemes. 

A Csörög rovatba telefoná-
lók szerint már csipkelődnek 
az elsó szúnyogok - az érintet-
tek természetesen gyors bea-
vatkozást sürgetnek. Az idén 
várható szúnyoginvázió nagy-
ságáról dr. Szító András hidro-
biológus kandidátus készített 
tanulmányt. A független sza-
kértőt a szúnyogirtás megszer-
vezésével megbízott Szegedi 
Környezetgazdálkodási Köz-
hasznú Társaság kérte föl erre 
a feladatta. 

A szarvasi hidrobiológus 
szerint a bel- és árvizek miatt 
ebben az évben sokkal több 
szúnyog várható, mint tavaly. 
Az első szúnyognemzedék már 
márciusban kirajzott, s a múlt 
héten a Tisza hullámterén, a 
gátak menti vízben is találtak 
fejlett szúnyoglárvákat. Ezek a 
lárvák még az áttelelt petékből 
fejlődnek: azokból, amelyek 
árterekben, rétek mélyedései-
ben vártak a számukra létfon-
tosságú vízre. 

Dr. Szító András tanulmá-
nyából az is kiderül, hogy Ma-
gyarországon 68-fajta „csí-
pőszúnyog" él. Közülük mint-
egy 20-25 faj lakmározik em-
bervérból is; étlapjukat meleg 
vérű állatok vére teszi még vál-
tozatosabbá. Az embereket szi-
polyozó fajták közül csupán 
6-8 szúnyogfajjal kell (némi 
képzavarral) farkasszemet néz-
nünk. Ezek a fajok áprilistól.. 
szeptember végéig, eltérő 
időpontokban támadnak. 

Ha lehűlés, erős szél vagy 
eső nem jön közbe, általában 
két-három hetente kel ki új 
szúnyogállomány, s kirajzásuk 
három-négy napig tart. A per-
metezést a kirajzás vége felé 
érdemes kezdeni, mert ha idő 
előtt szólják meg a vérszfvó-
kat, akkor az utolsónak kire-
pülő rovarrajok sértetlenek 
maradnak. Ez viszont annyit 
jelent, hogy a permetezés előtt 
megélénkülnek a szúnyogok 

támadásai: szeptember végéig 
havonta két-három csípős na-
pot kell kibírnunk. 

Szúnyog ellen tökéletes vé-
delem nem létezik - de 
megelőzéssel, az állomány rit-
kításával, valamint a lakosság 
közreműködésével elviselhető 
állapot teremthető. Dr. Szító 
András tanulmányában kitér a 
védekezés módjaira is. Közis-
mert a ,Jégi kémiai" védelem, 
ami a repülős vegyszeres per-
metezést jelenti. „Földi ké-
miai" védekezéssel kisteherau-
tókról fújnak hideg-, melegkö-
döt a bokrok sűrűjébe. 

A repülős módszer hátránya 
az, hogy csak jó időben alkal-
mazható: esőben, szélben nem 
érdemes permetezni, csak po-
csékolnánk a drága vegyszert. 
A földi ködbefújás hátulütője, 
hogy korlátozottan hat: az ut-
cák, parkok „szúnyogvárait" 
megtalálják ugyan, de a házfa-
lak mögé, kertek mélyére nem 
jut a ködfelhóból. 

A megelőzés e téren is haté-
konyabb: a szúnyoglárvákat 
még a vízben, kirepülés előtt 
kell elpusztítani. A lárvák vég-
zetét a vízbe szórt, baktériu-
mokból kivont, biológiai ere-
detű hatóanyag okozza. 

A kutató megerősítette: még 
a legjobban szervezett, legha-
tékonyabban végrehajtott irtó 
hadjárat sem hozhat száz szá-
zalékos eredményt, mert a 
megszórt lakott területen kívüli 
tenyészhelyekről berepülnek a 
szúnyogok a városba is. De 
maguk a lakók is védekezhet-
nek (lehetőségeik szerint): szú-
nyogháló, rovarirtó spray 
könnyen beszerezhető, a víztá-
roló edényekbe, tartályokba 
pedig célszerű „Culinex plus" 
tablettát dobni, amely megöli a 
lerakott petéket, lárvákat (a 
tablettáról a környezetgazdál-
kodási kht. ügyfélszolgálati 
irodájában, a 424-097-es tele-
fonszámon adnak bővebb föl-
világosítást). 

Dr. Szító András az egész 
szúnyogszezon alatt ellátja ta-
nácsaival az irtást végző szak-
embereket, meghatározza a 
leghatékonyabb beavatkozás 
időpontját, s ellenőrzi az elvég-
zett munkát. A biológus szerint 
- ha marad a jó idő - tíz-tizen-
négy nap múlva készülhetünk 
a szúnyogok első rohamára. A 
hűvösebb napok késleltethetik 
a vérszivók étkezését. 

Versünnep a Tabánban 
• Munkatársunktól 

Versünnep volt a Tabán 
iskolában, ahol a város 
általános iskoláinak felsó 
tagozatos diákjai azt dön-
tötték el, kik szavalnak a 
legszebben. 

A korábbi évekhez hason-
lóan magas színvonalon meg-
rendezett versengésben a 7-8. 
osztályosok között az elsó he-
lyet Fábri Ágnes, a Móricz 
Zsigmond iskola diákja sze-
rezte meg (felkészítő tanára: 
Simon Márta), a második Hó-
di Eszter, az Arany János isko-
la tanulója (f.t.: Kónya László-
né) lett, a harmadik helyre pe-
dig Gera Marina, a Tisza-parti 
iskola diákja (f.t.: Kocsis Jó-
zsefné) került. Negyedik Szi-
geti Boglárka (Zrínyi iskola), 
ötödik Szabó Andrea (főisko-
lai gyakorló), hatodik Tóth 
Anett (Radnóti), hetedik Vág-
völgyi Anna (Ságvári), nyolca-
dik Kugyela Tamás (Radnóti) 
lett. 

Az 5-6. osztályosok vetél-
kedésében Berta Nóra, a Hu-

nyadi János iskola diákja 
győzött (felkészítője Zsováné 
Palotai Gabriella tanárnő, s az 
édesanyja), második lett a 
Felsővárosi általánosba járó 
Lippai Dóra (f.t.: Sipos Már-
ta), a harmadik helyet pedig 
Szabó Enikő, a Dózsa György 
iskola tanulója (f.t.: Lengyel 
Andrásné) szerezte meg. Ne-
gyedik lett Svraka Wladimir 
(Tarján 01.), ötödik Bodó And-
rea (Tisza-parti), hatodik He-
gedűs Kata (Béke u.), hetedik 
Bite Györgyi (Weöres), nyol-
cadik Kakuk Ádám (Tisza-par-
ti). A versenyben induló 62 is-
kolás közül ők képviselik 
majd a szegedieket a Szente-
sen megrendezendő megyei 
döntőn. 

A versünnep támogatásáért 
elismerés illeti a Bálint Sán-
dor, a Sík Sándor és a Harmó-
nia könyvesboltokat, a Szűkíts 
Könyvkiadót, a polgármesteri 
hivatalt, s Buch Kft.-t, a Dou-
we Egberts céget, a Kiss T. 
Kft.-t, a Chio-Wolf Kft.-t és 
azokat, akik a Tabán Iskolai 
Alapítványhoz hozzájárultak. 


