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Indul a gyapjas lepke elleni védekezés 

Más élőlényekre 
nem veszélyes 
Nemsokára, május 9-én meg-
kezdi a Dalerd Rt. a gyapjaslep-
ke-invázió elleni védekezést - ha 
azt lehetővé teszi a változékony 
időjárás. A speciális szer sem 
emberre, sem meleg vérű álla-
tokra, sem halakra, sem méhek-
re nem veszélyes. 

Több mint hatezer hektáron kezdi 
el a védekezést a gyapjaslepke-in-
vázió ellen a Dél-alföldi Erdészeti 
Rt. Csongrád és Békés megyében -
tudtuk meg Fazekas József vezér-
igazgató-helyettestől, termelési 
igazgatótól. Csongrád megyében 
Algyő, Baks, Csongrád, Dóc, Hód-
mezővásárhely, Mindszent és Sze-
ged határában csaknem 1600 
hektáron folyik majd a védekezés, 
május 9-étől. Az rt. végzi az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat által véde-
kezésre kijelölt területekhez kap-
csolódó magán-, illetve önkor-
mányzati tulajdonú, és a Kiskun-
sági Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak kezelésében lévő területek nö-
vényvédelmét is. Védekezni szük-
séges, mert a hernyóinvázió nagy 
kárt okoz az erdőterületen, a me-
zőgazdaságban, zavart kelt a la-
kosság körében, s nem használ a 
turizmusnak sem. A mintegy 90 

millióba kerülő akció finanszíro-
zásában az FVM és az ÁPV Rt. pá-
lyázata segíti a Dalerd Rt.-t. 

- Ahol a gyapjaslepke-hernyó 
a kikelés után a korábban kikelt 
nemzedékek okozta tarrágás, 
vagy a kései lombfakadás miatt 
nem talál táplálékot, hernyófo-
nala és a szél segítségével több 
tíz kilométerre is eljuthat. Ezért 
még a leggondosabban megszer-
vezett védekezés esetén is szá-
mítani lehet arra: a hernyók 
hirtelen korábban hernyóktól 
mentes területeken is megjelen-
hetnek, akár városok belterüle-
tén is - hívja föl a figyelmet a 
szakember. 

Miként hat a szer? A hernyók 
időről időre vedlenek, s a szer 
megakadályozza, hogy kinőtt, 
levedlett bőrük helyén ú j bőrt 
növesszenek, így pusztulásukat 
okozza. A vegyszer a lombot rá-
gó hernyó szervezetébe az elfo-
gyasztott levéllel jut - ezért nem 
is hat más, levelet nem fogyasz-
tó élőlényekre - , és kijuttatása 
után 10-14 nap múlva fejti ki 
hatását. A vegyszert légi úton, 
két helikopterrel és két repülő-
géppel juttatják ki a területekre. 

F.CS. 

Vasárnapig vendégszerepel a Magyar Nemzeti Cirkusz 

Világrekorder ágyúgolyó 
Szegedre érkezett a Magyar Nemzet i Cirkusz, sátrat vertek az 
Izabella híd mellett, az SZVSE-pályánál. Előfizetőink közül ezren 
nyertek belépőt a ma este 7 órakor kezdődő premierre. 

- Amerikai vendégművésznőnk 
világrekorder: 35 métert repül 
igazi ágyúból kilőve - hívta fel fi-
gyelmünket műsoruk szenzáció-
jára Richter József, a Magyar 
Nemzeti Cirkusz igazgatója. -
Robin Valencia először mutatko-
zik be Szegeden, hozzá fogható 
produkciót évtizedek óta nem 
láthatott a hazai nagyérdemű. 

Tíztagú zenekart hallhatnak a 
nézők, és egyedülálló hang- és 
fénytechnikával kápráztatnak el. 
Az ifjabbik Richter, Flórián tizen-
két lovas akrobataszámmal lép fel, 
mellyel a monte-carlói cirkusz-

fesztiválon nagydíjat nyert. Nyolc 
idomított oroszlánnal bemutatott 
attrakcióval készül a Muderack 
házaspár Németországból. 

A cirkusz hagyományos sátra az 
idén is tizenhárom méter magasra 
épül, átmérője negyvenméteres. 
Ezerötszáz néző foglalhat benne 
helyet kényelmesen. A hetventa-
gú társulat előadása ma és pénte-
ken este 7 órakor kezdődik. Szom-
baton délután 4 és este 7 órakor 
lépnek porondra, vasárnap pedig 
délelőtt 11 és délután 4 órai kez-
dettel. 

D.T. 

Oroszlánketrec Fotó: Schmidt Andrea 

B a l l a g a s i A í U n y v Á S Á í O 
14 karátos, hivatalos magva 

fémjellel ellátott 
arany ékszerek 

2 8 9 0 - 3 9 8 0 Ft/g 
árban! 

Az Agribrands 
Europe Hungary Rt 

(A Cargill Inc. csoport tagja) 
keres fiatal, agilis 

a takarmányértékesitéshez 
kedvet érző munkatársat. 

Elvárásaink: 
felsőfokú agrárvégzettség, 
angolnyelv-tudás előny 
(nem feltétel), 
jogosítvány. 

Amit nyújtunk: 
versenyképes jövedelem, 
folyamatos képzés, 
világszínvonalú termékskála, 
karrierlehetőség, 
vállalati gépkocsi és telefon, 
kitűnő munkakörülmények, 
barátságos, fiatalos munkatársak. 

Az önéletrajzokat 
2005. május 15-ig 
kérjük beküldeni 

a HR-menedzser részére 
az alábbi címre: 

Agribrands Europe Hungary Rt., 
2040 Budaörs, 

Szabadság u. 117. 

KERESKEDELMI CÉLRA 
450 m2 ALAPTERÜLETŰ, 

FREKVENTÁLT HELYEN LÉVŐ 

raktár 
(aszfaltos, fedett parkoló) ' 

Szegeden, 
a Sever Center mögött 

hosszú t á v r a k i a d ó . 
Tel.: 30/205-18-91 

PERZSA M t , GALÉR IA 

Forrás Szálló 
-40°/O-50%-60% akció 

május 2-25-ig. 
Eredeti iráni kézi csomózású 

P E R Z S A S Z Ő N Y E G E K 
tavaszi végkiárusitása akár 

60% engedménnyel május 2-25-ig! 
Nyitva: h.-p.: 10-18-ig. 

U Információ: 20/385-3123 -3 
f Honlap: http://axelero.hu/parszit l 
S OTTHONI PRÓBALEHETŐSÉG/ 

Dömötör-díj a legjobbaknak 
A közönség immár hetedik alkalommal 
voksolhat a Dömötör-díjakról. A Szegedi 
Nemzeti Színházban folyó alkotómunka 
elismerésére létrehozott ki tüntetést idén a 
június 4-i gálaesten adják át a legtöbb 
szavazatot kapott művészeknek. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Szegedi Műsort kiadó Pálma Reklámstúdió 
1998-han alapította a Dömötör-díjat, amit 
mindig a színházi évad végén, gálaest kereté-
ben adnak át a publikumtól legtöbb szavazatot 
kapott művészeknek. Az egyik ötletgazda, Ele-
kes Zoltán elmondta: a hagyományokhoz hű-
en idén is társadalmi kuratórium döntött ar-
ról, ki az a három-három művész, aki tíz kate-
góriában a díj szavazólapjára került. Tajti Gab-
riella, a Szegedi Tudományegyetem Kulturális 
Irodájának vezetője, a kuratórium soros elnö-
ke ismertette a jelöltek névsorát. 

Legjobb férfi színészi alakítás: Király Levente 
(Kopogós römij, Megyeri Zoltán (Pör), Pataki 
Ferenc (Dollárpapa). Legjobb női színészi ala-
kítás: Fekete Gizi (A nap 25. órája), Pásztor Er-
zsi (Kopogós romi), Szilágyi Annamária (Anco-
nai szerelmesek). Legjobb operaénekes: And-
rejcsik István (A csend), Kelemen Zoltán és 
Kóbor Tamás (A végzet hatalma). Legjobb ope-
ra-énekesnő: Lukács Éva (A végzet hatalma), 
Szonda Éva (Pillangókisasszony), Vajda Júlia (A 
csend). Legjobb rendező: Horváth Péter (Éjjeli 
menedékhely), Juronics Tamás (Szentivánéji 
álom), Toronyköy Attila (A végzet hatalma). 
Legjobb díszlettervező: Juhász Katalin (Éjjeli 
menedékhely) Kentaur (Pillangókisasszony), 
Székely László (Szentivánéji álom). Legjobb 
jelmeztervező: Földi Andrea (Szentivánéji 
álom), lhpp Janó (Dollárpapa), Rátkai Erzsébet 
(Éjjeli menedékhely). Legjobb férfi melléksze-
replő: Galkó Bence és Jakab Tamás (Éjjeli me-
nedékhely), lanik László (Andersen). Legjobb 

női mellékszereplő: Cseh Zsuzsa (Hókirály-
nő), Márkus Judit (Éjjeli menedékhely), Papp 
Gabi (Pör). Legjobb táncos: Barta Dóra, Haller 
János ésMarkovicsÁgnes (Szentivánéji álom). 

Mindegyik kategóriában az a művész kapja 
meg a Dömötör-díjat, akire a közönség a leg-
több szavazatot adja. A szavazólapot május 
27-éig név és cím feltüntetésével a Szegedi 
Nemzeti Színházban, a Korzóban és a Kele-

' men utcai jegyirodában felállított urnákba le-
het bedobni. Interneten (www.domotordij.de-
signer.hu) is lehet szavazni. A legjobb háttér-
munkás díját a színház dolgozói, az évad mű-
vészének járó elismerést a társulat tagjai ítélik 
oda titkos szavazással. A díjazottak Beliczay 
Mária szobrászművész Dömötör-tornyot ábrá-
zoló domborműves bronz plasztikáját kapják 
ajándékba. Az életműért járó Dömötör-díjról a 
kuratórium már döntött: Botka László polgár-
mester adja át a Megyeri Zoltán rendezésében, 
június 4-én tartandó gálaesten. 

Lőfegyvereket javít a vásárhelyi Fábián József Ferenc 

Moderntől az elöltöltősig 
Nem mindennapi mesterséget választott 
magának Fábián lózsef Ferenc. A vásárhelyi 
férfi lőfegyvereket javít, felújít, hatásta-
lanít, vizsgáztat, valamint marokfegyverrel 
rendelkezőknek lövészetet vezet, illetve 
igazságügyi fegyverszakértő is. Ezenkívül 
régi puskákat, pisztolyokat gyűjt. 

Az ország minden részéből érkeznek kun-
csaftok Fábián József Ferenc fegyver javító vá-
sárhelyi műhelyébe. - Életemben először 
1962-ben voltam sportlőtéren. Kisebb-na-
gyobb kihagyásokkal kis kaliberben edzettem 
és versenyekre is jártam - mesélte a kezdetet 
a férfi. Érdekesség, hogy mind a mai napig a 
vásárhelyi Polgári Lövészegylet tagja. 

Fábián József Ferenc szerint a fegyverjaví-
tás szűk, elvont és szigorúan szabályozott 
szakma. Ezért igen kevesen űzik ezt a mes-
terséget. - Polgári rendeltetésű lő-, gáz- és ri-
asztófegyver, valamint légfegyver javítására 
szereztem engedélyt még 1993-ban - folytat-
ta, Ezenkívül hatástalanít és vizsgáztat is 
fegyvereket. Ehhez a munkához nagyfokú tü-
relemre és nyugodtságra van szükség, mert 
az ember feje mellett „bármikor eldörrenhet 
a fegyver". 

Igazságügyi fegyverszakértőként pedig szá-
mos ügyhöz kirendelték. A hatósági esetek 
mellett adás-vételhez és válóperekhez is kér-
ték a véleményét. Az utóbbinál a felek sze-
rencsére nem lőttek egymásra. Egy-egy érté-
kesebb puska vagyontárgyként szerepelt, me-
lyet a válással járó osztozkodáshoz fel kellett 
becsülnie. 

A vásárhelyi műhelyt leginkább vadászok 
keresik fel. Miután ellenőrizte az okmányo-
kat, csak után fog hozzá a puska átvizsgálá-
sához. - Nincs két egyforma fegyver, ahogy 
nincs két azonos hiba sem. Ha eltörik egy 
ütőszeg, akkor nem csupán kicserélem, ha-
nem megnézem, miért történt a baj - tette 
hozzá a fegyverjavító. 

Fábián József Ferenc kedvenc fegyvere a 
pisztoly. - Nem vagyok egy vadásztípus. 
Csak céltáblára lövök és pisztollyal - árulta 
el. Nem csupán javításra váró fegyverek sora-
koznak műhelyében, hanem régi féltett kin-
csek is. 

Gyűjteményének egyik becses darabja min-
denképp egy Frommer pisztoly. Ez a gép -
ugyanis Fábián úr így nevezi a fegyvert - ma-
gyarországi fegyvergyárban készült még 
1914-ben. Tisztek használták, de nemcsak 

Fegyverszakértő. Az évszázados puskákhoz is ért Fábián József Ferenc Fotó: Tésik Attila 

magyarok, hanem számos más európai ország-
ban kedvelt pisztoly volt. Egykoron rengeteg 
Frommer „született", de napjainkra olyan ke-
vés maradt, hogy ritkaságnak számít. 

A legrégebbi fegyvere egy 1876-os elöltöl-

tős, külső kakasos, sörétes vadászpuska. Az 
osztrák fegyveren még a fatus is eredeti. Egy 
gyakorlott ember akár 2-3 perc alatt is meg-
töltötte és már lőhetett is a fácánra, nyúlra. 

KORMOS TAMÁS 

http://axelero.hu/parszit

