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Megmérgezett 
gyöngybaglyok 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A napokban engedték szabadon 
azt a gyöngybaglyot, amelyet még 
november elején vittek be mérge-
zési tünetekkel a Szegedi Vadas-
parkba. A fokozottan védett raga-
dozó madarat a makói út mellett 
találták teljesen lebénulva. A park-
ban napokon keresztül mestersé-
gesen táplálták és gyógyszerezték, 
hogy megtisztuljon a szervezete. 
Még azon a héten két másik bag-
lyot bevittek hasonló tünetekkel, 
de azokat már nem tudták meg-
menteni, elpusztultak. 

A vadaspark munkatársai sze-
rint a betegséget az okozta, hogy 
ősszel nagy mennyiségben szór-
tak ki a gazdák a földjükre pocok-

mérget. A mintegy 35-40 centimé-
ter nagyságú madarak pedig össze-
fogdosták a mérgezett rágcsáló-
kat. 

A gyöngybagolyállomány ha-
zánkban 15 évvel ezelőtt erősen 
megcsappant. A rendszerváltás 
környékén viszont nőni kezdett 
az egyedszámuk. Ez annak is kö-
szönhető, hogy a privatizáció mi-
att szétdarabolt téeszföldeken nem 
folytattak annyira intenzív vegysze-
res rágcsálóirtást. 

A gyöngybagoly fokozottan vé-
dett ragadozó madár, eszmei érté-
ke 100 ezer forint. Mikor a fióká-
it neveli, naponta 15-20 pockot is 
összefogdos, így sokat segít a gaz-
dáknak a rágcsálók elleni védeke-
zésben. 

Cigánysorsok 
a múzeumban 

A kiállítása az év végéig látható Makón. Fotó: Karnok Csaba 

Befejeződött Makón a cigány kul-
turális napok rendezvénysorozata. 
A helyi kisebbségi önkormányzat 
által szervezett fesztivál végére egy 
igazán különleges kiállítás is ju-
tott: a József Attila Múzeumban 
Halmágyi Pál nyitotta meg négy 
roma festőművész közös tárlatát. 

A kiállítók közül a legkülönö-
sebb életpálya Balázs Jánosnak ju-
tott osztályrészül, aki a szovjet ha-
difogságból hazatérve a Nógrád 
megyei erdőkben élt, remeteként. 
Miután a hetvenes években felfe-
dezték tehetségét és felkarolták, 
képezni kezdte magát - ekkor 
azonban meghasonlott és rövide-
sen meg is halt. Egy másik művész, 
Dilinkó Gábor összesen tizenhét 
évet ült börtönben ötvenhatos 
múltjáért: ott volt a Korvin közi 
pesti srácok között. Ő különleges 

technikával fest: nem ecsetet hasz-
nál, hanem az ujjait. Érdekesekés 
szinte légiesen könnyedek, han-
gulatosak a fiatal Bada Márta ké-
pei. Szentandrássi István nevét pe-
dig Európa-szerte ismerik, rene-
szánsz formavilágot idéző nagy-
méretű képei szinte a magyarorszá-
gi roma közösség névjegyei. 

Élénkvörös, mélyfekete, arany-
sárga - a kiállítást ezek a színek 
uralják. A képeken megjelennek 
a cigányság mindennapjai, sajátos 
mitológiájuk, hiedelemviláguk 
megannyi motívuma. Érdemes 
megnézni mindenkinek, aki egy 
kicsit szeretne többet tudni a ro-
mákról, akiket érdekel felfogásuk, 
gondolkodásuk és kultúrájuk. A 
tárlat január első két hetében is 
nyitva tart. 

SZ. I. M. 
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Megszűnt a természettudományi kar kilencvenmilliós hiánya 

Elkerülhető az elbocsátás? 
Elkerülhetetlennek nevezte az el-
bocsátásokat a természettudomá-
nyi karról a Szegedi Hidomány-
egyetem rektora a lapunk tegna-
pi számában vele készített inter-
júban. A kar dékánja azonban 
esélyt lát arra, hogy elkerüljék a 
drasztikus létszámcsökkentést. 

Decemberben kilencvenmillió forin-
tos hiánnyal küszködött a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE| Termé-
szettudományi Kara, az Oktatási 
Minisztérium kiegészítő anyagi tá-
mogatásának köszönhetően azon-
ban deficit nélkül vághat neki az új 
évnek. Az intézmény ezzel elkerül-
te a dékán által nyáron előrevetített 
tízszázalékos, ötven főt érintő lét-
számcsökkentést. Dr. Mezősi Gábor 
elmondta, a karon belüli szerkeze-
ti átalakítások miatt néhány okta-
tótól megváltak ugyan, de többsé-
gük nyugdíjba vonult. A struktúra, 
és azon belül az álláshelyek szá-
mának megváltoztatására azért volt 
szükség, mert az utóbbi években a 
diákok közül többen jelentkeztek in-
formatikai képzésre, s ezzel párhu-
zamosan csökkent az érdeklődés a 
kémia és a fizika iránt. 

Bár a deficit eltűnt, a költségve-
tési hiány felhalmozódásának oka 
nem szűnt meg. A finanszírozás 
elvei ugyanis változatlanok, s az 
ezek alapján az egyetemen belül 
felosztott pénz eddig kevésnek bi-
zonyult a rendkívül költségigényes 
képzéseket folytató természettudo-
mányi kar számára. A szaktárca 
szerint az intézményeknek más 
arányokat kellene kialakítaniuk sa-
ját büdzséjük elkészítésekor. Me-
zősi Gábor szerint azonban olyan 
nagy egyetemeken, mint a szegedi, 
ahol tíz kar érdekeit kell összehan-

A kémia és a fizika kevésbé vonzó, informatikára viszont többen jelentkeznek. Fotó: Karnok Csaba 

golni, nehezen lehet közös nevező-
re jutni a költségvetés elveiről. 

Az elbocsátások veszélye a bü-
dzsé hiányának pótlásával sem 
szűnt meg, de a dékán úgy véli, a kar 
állami támogatáson kívüh bevéte-
leinek növelésével megmenthetnék 
az álláshelyeket. Mezősi Gábor sür-
gős, a következő három-négy év-
ben megoldandó feladatnak nevez-
te, hogy kijelöljék és kiemelten fej-
lesszék azokat a szakterületeket, 
amelyek előnyre tehernek szert a 
nemzetközi kutatások terén folyó 
versenyben, s ezáltal jelentős bevé-

telt szerezhetnek. - A karnak erről 
még nincs egyeztetett véleménye, de 
úgy gondolom, elsősorban a lézer-
fizika, az alkalmazott informatika 
és a biotechnológia lehetne az intéz-
mény fő profilja - mondta a dékán. 
Hozzátette: a kar harminchárom 
tanszékét nem lehet egyformán fej-
leszteni, ezért ki kell emelni né-
hány szakirányt, amelyek számára 
több professzori állást és pénzt, jobb 
laboratóriumokat kell biztosítani. 

A következő három-négy év alatt 
a természettudományi kar tanszé-
keinek megváltozott helyigényeit is 

ki kell elégíteni. Az informatikai 
tanszékcsoport az Árpád téri épü-
let tetőterének beépítésével és a szá-
mítóközpont tervezett kiköltözteté-
sével terjeszkedhet, a biológiai tan-
székek a tervek szerint Újszegeden 
működnek majd, a bölcsészkarral 
megosztott Ady téri épületet pedig 
néhány éven belül elhagyja a TTK. 
Mezősi Gábor a tervek között em-
lítette egy biotechnológiai-informa-
tikai kutatásokkal foglalkozó egye-
temi innovációs központ kialakí-
tását is. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Lefülelt mondatok 2001-ből 
Családilag Szegedhez tartozom. S bár már több mint három évtize-
de elkerültem a városból, számomra „a" lap még mindig a Dél-
magyarország és a Délvilág. Ezzel magyarázható, hogy a szokásos-
nál figyelmesebben olvasom a Szegeden megjelenő újságokat. Az 
elmúlt esztendőben például a következő mondatokat találtam ér-
dekesnek. 

(Lex Pokol) Faragják már a 
bitófát százezer magyar gondo-
latnak. 
, Horváth Dezső riporter (jan. 
11.) 

(Meghatározás) A politika olyan, 
mint a váltó a vonatnál: ki lehet 
rúgni a baktert, de akkor a vonatok 
össze-vissza mennének. 

Bencsik András újságíró, a Ma-
gyar Demokrata főszerkesztője 
(márc. 30.) 

(Koalíció) Madarat tolláról, 
Orbánt Torgyánról ismerni meg. 

Szili Katalin szocialista politikus 
(febr. 12.) 

(Gyimóthy Gézáról) A kis Tbr-
gyán. 

Szabó Lajos hódmezővásárhelyi 
kisgazda politikus (febr. 14.) 

(Szereti-e a He t i Hetest?) 
Mindent szeretek, ami kevés 
munkával jár. 

Bajor Imre komikus (márc. 7.) 

(Kübekházi öntudat) Én kreá-
tor voltam, s nem kreatúra. 

Molnár Róbert kisgazda politi-
kus (márc. 8.) 

(Lap) A sárgaság ellen nincs or-
vosság. 

Szalai István labdarúgóedző 
(okt. 6.) 

(A színházról) Nem vagyok haj-
landó lemondani róla, viszont 
megélni nem tudok belőle. 

Verebes István színész-rendező 
(márc. 24.) 

(A külföldi tőkéről) Alakult egy 
munkacsoport a Gazdasági Mi-
nisztériumban, hogyan lehetne 
visszacsalogatni a befektetőket. 

Hát, inkább nem kellett volna el-
zavarni őket. 

Zdeborsky György bankár, a CIB 
vezérigazgatója (márc. 28.) 

(Élmény) Egy amerikai filmben 
játszani olyan, mintha vendégül 
látnának a Hiltonban. 

Bicskey Lukács színész (ápr. 20.) 

(Gátlás) Több tízezer olyan sor 
van a fejemben - a szerepeim - , 
melyeket a világ legnagyobb írói 
írtak. Ezért nagyon erős kritiká-
val szemlélem a saját műveimet. 

Harsányi Gábor színész-író (jól. 
28 . ) 

(Életmű) Az ember egész életé-
ben egy könyvet ír, még akkor is, 
ha százat ad ki. 

Nagy Bandó András humorista 
(ápr. 13.) 

(Egyetlen nő a kormányban) 
Előny az is, hogy a kormányülés 
után nem kell sorban állnom a 
mosdó előtt. 

Dávid Ibolya igazságügyi minisz-
ter (ápr. 28.) 

(A sajtóról) Nálunk a sajtó in-
kább a vibráló politikai feszültsé-
gekre érzékeny, mint az értékekre. 

Rockenbauer Zoltán kulturális 
miniszter (máj. 12.) 

(A 2002-es választásokról) Ha 
minket a választópolgárok fölhatal-
maznak, végre lesz rendszervál-
tás. 

Csurka István MIÉP-politikus 
(máj. 26.) 

(Matriarchátus) Szerencsésnek 
mondhatom magam: a fiaimmal 
és a párommal olyan udvartartá-

som van, ahol minden pasi engem 
akar. 

Szili Nóra tévés műsorvezető 
(dec. 21.) 

(Együttérzés) Már olyan szin-
ten lovagolok, hogy nemcsak én ér-
zem magam jól, hanem a ló is. 

Szalma Tamás színész (máj. 26.) 

(Halló) Ha nem lett volna rend-
szerváltozás, akkor a KGST-együtt-
működés keretében most a Sokol 
gyártaná a mobiltelefonokat. 

Tóth-Szenes Attila újságíró (jún. 
5.) 

(Medgyessy Péterről) Kiegyensú-
lyozott, nyugodt személyiség, nem 
tartaná állandóan izgalomban az 
országot. 

Fekete )ános bankár (jún. 12.) 

(Dádá) Mikor a Fábry-Showder-
ben, esti főműsoridőben elhang-
zott a rádiós szignálom, amelyben 
elélvezek, a fiam azért megjegyez-
te, hogy ezt nem kellett volna. 

Spitzer Soma Gyöngyibaba 
dzsesszénekesnő (jól. 11.) 

(Politikapótlék) A Fradi lett az 
egypártrendszer szabadon választ-
ható többi pártja. 

Panek Sándor újságíró (júl. 30.) 

(Bécs és Budapest között) Min-
dig is ilyen átjáróházszerű életre 
vágytam. 

Malek Andrea színésznő (aug. 4.) 

(Egy szocialista képviselőjelölt) 
Mi nem hidat keresztelni akarunk, 
hanem építeni. 

Szőke László ny. rendőrezredes 
(aug. 23.) 

(Ősz) Mennek a gólyák, jönnek 
a politikusok. 

Zelei Miklós újságíró (szept. 
6.) 

(Fel-alá) A politikai pálya az 
alacsony vérnyomásúaknak való. 
Ha ugyanis valami nagy feszült-

ség jön, az érték rögtön a helyére 
kerül. 

Liebmann Katalin kisgazda po-
litikus (dec. 6.) 

(Alföldi gyerek) Már a dombok 
is megzavarnak, minek hullámzik 
a föld, ha nem tenger. 

Szív Ernő tárcaíró (okt. 27.) 

(Édes marketing) Az SZDSZ 
politikája is olyan, mint az uni-
cum: el kell juttatni az emberek-
hez, ha el szeretnénk adni. 

Zwack Péter gyáros (nov. 
28.) 

(Vesd össze) A magyar hlm ki-
csit olyan, mint a magyar foci: pro-
fik csinálják amatőr színvonalon. 

Podmaniczky Szilárd író (szept. 
25.) 

(Szponzor) Legfőbb támogatónk 
a Jóisten. 

Markó Iván koreográfus, a Ma-
gyar Fesztivál Balett vezetője (szept. 
29.) 

(Cenzúra) Ahhoz a generáció-
hoz tartozom, amelyik színészi 
pályájából harminc évet öklével a 
szájában élt le. 

Illyés Kinga marosvásárhelyi 
előadóművész (okt. 13.) 

(Kollektív tudat) Egyszerűen 
hisztériás rohamot kapott a 
Csongrád Megyei Közgyűlés. 

Rapcsák András hódmezővásár-
helyi polgármester (nov. 17.) 

(Agrárium) A Horn-kormány 
magára hagyta a mezőgazdasá-
got, a Fidesz pedig becsapta és el-
árulta a vidéket. 

Mayer Bertalan Agrárfórum-po-
litikus (nov. 22.) 

(Összefonódás) A politika má-
ra hitkérdéssé vált, ahogyan a hit 
politikává. 

Kuncze Gábor szabaddemokra-
ta politikus (dec. 15.) 

ZÖLDI LÁSZLÓ 


