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Lusták szalonja 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az SZTE JGYTFK majdnem vég-
zett rajz szakos hallgatóinak 
Lusták szalonja című kiállítását 
Sándor János rendező, érdemes 
művész nyitja meg ma, csütörtö-
kön 18 órakor a Quint Galériá-
ban (Szeged, Kölcsey u. 4.). Köz-
reműködik a Trió Legato. 

A tárlaton szereplő tíz rajz sza-
kos hallgató - Árki Tibor, Hege-
dűs Anna, Istvánffy Ilona, Ka-

posvári Gábor, Kovács Réka, Mi-
hályfi Ágnes, Nagy Dénes, Sze-
der Rita, Varga Virág és Vígh Erna 
- idén végzett volna, ám nem ké-
szítették el diplomamunkájuk-
hoz az előírt vázlatokat, ezért 
csak később kaphatnak diplo-
mát. 

A tanszék hozzájárulásával a 
július 3-áig látható tárlaton 
mintegy huszonöt, többnyire 
diplomamunkának szánt fest-
ményt mutatnak be. 

Skodálatos nyeremények előfizetőinknek! 

Négyszer sorsolunk 
Figyelmes olvasóink bizonyára 
már jól ismerik új szlogenün-
ket, „Skodálatos nyeremények 
előfizetőinknek!", hiszen több-
ször találkozhattak vele a Dél-
magyarországban, a Délvilág-
ban, buszok oldalán, rádióban, 
plakátokon, a Szegedi Hirde-
tőben és a Mustrákban. 

A szlogen régi és új előfizetőink-
nek szóló, nagy nyári nyere-
ményjátékunkat takarja. Az ak-
ció időtartama alatt, június 17. 
és szeptember 11. között előfize-
tőink összesen négy sorsoláson 
vesznek részt: 

- július 11-én kétszemélyes eg-
ri hétvégét és hozzá egy teletan-
kolt bérelt autót, 

- augusztus 8-án egyhetes, 
négyszemélyes balatoni nyara-
lást és hozzá 50 000 Ft költő-
pénzt, 

- szeptember 3-án 60 darab 
délmagyarországos illetve délvi-
lágos ajándékcsomagot, 

- szeptember 13-án pedig a fő-
díjat, egy rali-piros, klímás, rá-
diómagnós Skoda Fabia 1.4 Mpi 
Classic gépkocsit sorsolunk ki. 

A 60 ajándékcsomag nyerteseit 
egyúttal meghívjuk a fődíj sorso-

lására, ahol megvendégeljük 
őket, és kötetlen beszélgetés ke-
retében megoszthatják velünk 
véleményüket, tapasztalataikat, 
észrevételeiket. 

Az egyes sorsolásokon minden 
olyan előfizetőnk részt vesz, aki 
a sorsolás napján legalább fél-
éves, kiegyenlített előfizetéssel 
rendelkezik. Vagyis, minden 
olyan jelenlegi és leendő előfize-
tőink, aki: - már eleve féléves 
vagy éves előfizetéssel rendelke-
zik (pl. a mosóporos akcióban 
hosszabbította meg előfizetését), 

- az akció időtartama alatt elő-
fizetését legalább fél évvel meg-
hosszabbítja, 

- új előfizetőként az akció idő-
tartama alatt rendeli meg leg-
alább fél évre a Délmagyarorszá-
got vagy a Délvilágot. 

így ha valaki gyorsan ébred és 
már júniusban gondoskodik a 
féléves előfizetésről, mind a négy 
sorsoláson részt vesz, ám ha „le-
marad" az akció elejéről, még 
mindig megnyerheti a balatoni 
nyaralást, az ajándékcsomagok 
egyikét, de akár a fődíjat, a Skoda 
Fabiát is. 

Minden kedves előfizetőnknek 
jó szerencsét kívánunk! 

Védett madarakat gondoznak a Hantházi erdőben 

Légykapók az odútelepen 
Mesterséges fészkek kihelyezésével csábít-
ják maradásra a Dél-Alföldön őshonos ma-
darakat az odútelepeken. 

Söprűnyélből, hintakampóból és bicikli-
pumpából készült Galiba Ferenc odúleeme-
lő rúdja. Az ornitológus így a legmagasabbra 
akasztott mesterséges fészkeket is eléri a 
gondjaira bízott odűtelepen, a Sándorfalva 
közelében fekvő Hantházi erdőben. A pusz-
taszeri tájvédelmi körzethez tartozó, mint-
egy százhektáros területen kilencvenhét 
odú madarainak életét figyeli a nyugalma-
zott tanár. 

A leakasztott odú tetejét fölnyitja, belenéz: 
ha a házikó lakott, megszámolja a tojásokat, 
fiókákat. Mindent pontosan följegyez: példá-
ul „a 7l-es odúban széncinke ül, hét tojá-
son". A Hantházi erdőben negyvenhét fész-
kelő fajt figyeltek meg. 

„A tizenöt éve indított odúprogram célja 
az, hogy az őshonos madarak természetes 
élőhelyükön maradjanak" - mondta Galiba 
Ferenc. Az öreg fákból álló erdők eltűnésével 
ugyanis a madarak természetes fészkelőhe-
lyei is elfogytak. Ha viszont mesterséges odú-
kat helyeznek a fákra, a madarakat is család-
alapításra bírják. 

Az otthon összeszögelt madárlakokban hat 
fészkelő madárfaj nemzedékei növekednek. 
Szén-, kék- és fenyvescinke, seregély, nyakte-
kercs és kormos légykapó fészkel szívesen az 
ember készítette fadobozokban. De akad 
másféle állat is: az egyik odúban törpedene-
vér vert tanyát. A fölnőtt korában is csak 6,5 
centiméteres jószág jól érzi magát a másnak 
szánt otthonban. 

A madarakat csak télen etetik; az elmúlt 
télen 3,5 tonna napraforgómag fogyott el. Ta-
vasztól őszig maguk keresik a betevő falatot. 
Ez fiókanevelés idején igen fáradságos fel-
adat: pirkadattól napnyugtáig „járnak" (re-
pülnek) az élelem után. Sok az éhes száj: a 
kék cinke például általában tíz fiókát nevel, 
de találtak már olyan odút, amelyben tizen-
három fióka tátogott... 

A madarászok munkáját a vadászok és er-
dészek is segítik. A Hantházi erdőben a va-
dászok telepítettek búvárszivattyúval mű-

ködő, napelemes itatót, az erdészek pedig 
tucatnyi élőhelyet (fészkelésre alkalmas, 
idős fát) megkíméltek a tarvágás idején. 

Galiba Ferenc odútelepe egy különleges 
randevú színhelye is: itt találkozott a jégkor-
szak idején különvált örvös légykapó és kor-
mos légykapó - utóbbi csupán tíz éve jelent 
meg az erdőben. A madarászok izgatottan 

várják az első hibridek megjelenését. Az or-
nitológus a Magyar Madártani Egyesület 
Csongrád megyei csoportjának legfrissebb 
tervéről is beszélt. Azt szeretnék, ha minden 
kertben odú várná a hajlékot kereső madara-
kat, és szívesen segítik szaktanácsokkal az 
érdeklődő madárbarátokat. 

NY. P. 

Galiba Ferenc maga ellenőrzi a házikókat. Fotó: Schmidt Andrea 

KERESKEDELMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZEGED 
VONZÁSKÖRZETÉBEN 

területi képviselőt keres. 
Fellétel: megnyerő fellépés, 
jó kommunikációs készség, 

középfokú végzettség, jogosítvány, 
illetve számítástechnikai ismeretek. 
Nyomdaiparban szerzett jártasság 

előny lehet. 
Jelentkezőket az 1/359-3245 § 

telefonszámon várjuk. 

A makói József Attila Gimnázium 
és Kollégium keres 

KÉMIA, BIOLÓGIA, FIZIKA, 
MATEMATIKA, INFORMATIKA, 

NÉMETNYELV, MAGYAR 
NYELV- ÉS IRODALOM ÓRÁK 

ELLÁTÁSÁRA EGYETEMI 
VÉGZETTSÉGŰ TANÁROKAT. 

Érdeklődni lehet: a makói József 
Attila Gimnáziumban 

és a 62/510-932 telefonszámon 
2002. június 28-ig. 

Erste Plusz Betét 

- E8KM. 750.000 Ft feletti lekötött ossug eseten, öves kamet 8.2%. 
A2 akció 2002. junlus 7 tói fúltus 31Jg tart. 
A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 

06-40-555-444 
ERSTE. 

PÉTER RÓZSA OKTATÁSI KÖZPONT: „A HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS!" 
OKJ képesítés és állami nyelvvizsga 

Egyetemi, főiskolai felvételi mentességet biztosító, akkreditált képzések: 
IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Budapesti Gazdasági Főiskola 

JOGI ASSZISZTENS Pécsi Tudományegyetem 
LOGISZTIKAI MENEDZSERASSZ. Budapesti Műszaki Egyetem 
INFORMATIKAI STAT. ÉS TERVEZŐ Nyugat-Mo. Egyelem Sopron 
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ Nyugat-Mo. Egyetem Sopron 

szakon, nappali és levelező tagozaton, érettségizettek vagy most érettségizők számára. 
Kollégium a jelentkezés sorrendjében biztosítható. 

Tanulóink iskolánkban tehetik le az állami nyelvvizsgát. 
A képzés helyszíne: Székesfehérvár 

Jelentkezés: 8000 Székesfehérvár. Várkörút 54. Tel.: 22/348-095. 320-669 

Ha HEGESZTÉS akkor ESAB 

6 f o n t o s é r V az ESAB ötvözetlen elektródák mellett: 

1. Kiváló minőség ISO 9002 szerinti tanúsítás, 
DB, TÜV, GL, LR stb. jóváhagyások; 

2. Hazai termék - nemzetközi minőségben már 
több, mint 40 ország piacán; 

3. Folyamatos ellátás, fennakadásmentes -
rugalmas gyártás a hazai gyárban; 

4. Legnagyobb tapasztalat - a bevont 
elektróda feltalálója Oscar Kjellberg, az ESAB alapítója; 

5. Szaktanácsadás - hegesztő szakmérnökökkel -
vizsgálati háttérrel a hazai gyárban; 

6. Versenyképes ar - értéket a pénzéért! 

ESAB 

O K hegesztőanyag O K ! 

ESAB Kft. 1117 BUDAPEST. 

e _ Budatoki út 95-97. 
Telefon: (06-1) 204-4182, Telefax: (06-1) 204-4186 

e-mail: info@esab.hu http://www.esab.hu 

Nyári akció áradat! 

Márkakereskedésünk júniusban 4 féle kihagyhatatlan ajánlattal várja Önt! 
A benzines Clio, Mégane és Thália Alizé modellünket ingyen klímával 
dCi motoros személygépkocsiainkat akár egy évre elegendő ajándék 
üzemanyag-kártyával, haszongépjármüveinket pedig az ÁFA 20'i-ának 
visszatérítésével kínáljuk! Nálunk most ráadásul minden gépkocsinkat 
különlegesen kedvező részletfizetési konstrukciókkal vásárolhat meg! 
Akár már ION kezdő részlet is elegendő lehet de 20H befizetése esetén 
3 hónap fizetési haladékkal kezdheti a törlesztést, és lehetősége van 
40% indnlóval kamatmentes részletre vásárlásra, akár 36 havi futamidőre! 

MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT. 
6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 8. | 

Telefon/fax:(62) 420-237 1 

RENDKÍVÜLI AKCIÓ! : 
Horvátország-Brac-szigeten • 

Sutivan és Fülöp • 
üdülőházakban • 

Június 30,-július 7. I 
(8 nap/7 éj) * 

Részvételi díj: 27 500 Ft/fő • 
Jelentkezni lehet: • 

SZEPARK Kft. SZIKI TOURS 
6720 Szeged, Stefánia 6. I 

Tel.: 62/485-891 

Szerencsevára Corában! 
atlolOÍLMACYARDILSZAC.. DÉLVILÁG 
napilapokra és aj_ _ ^ -re is 
előfizethet! 
ahol rt ü j l f ú -t vásárolhat és hirdetést 

adhat fel! 

w ahol hirdetési levelezőlapot vásárolhat! 

» ahol a Cora kártyán mindezért bónusz-

pont jár! 

013501321 

Már 4% kamattal használt lakásra 
2,99% kamattal ú] lakásra 

Bankunk lakáshitel-kínálata: 
m Lakásvásárlási hitel állami kamattámogatással 
m Lakásvásárlási hitel piaci kamatozással 
m Házépítési hitel állami kamattámogatással 
m Házépítési hitel piaci kamatozással 
m Jelzáloglevél kamattámogatás mellett nyújtott lakáscélú 

hitelek 
m Szabad felhasználású jelzáloghitel 
m Áthidaló kölcsön 
m Közműhitel 

Bankunk az állami támogatások teljes palettáját is közvetíti 

ERSTE É 

mailto:info@esab.hu
http://www.esab.hu

