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A megye északi részén százötven fészekben költenek a madarak 

Kölcsönvette a pulóvert 
a szentesi gólya 

Csongrádon egyetlen fészekbe sem költöz-
tek ezen a tavaszon gólyák, Szentes bel-
területén viszont nyolc helyen költenek. A 
megye északi részén százötven olyan fészek 
van, ahol hamarosan kikelnek a fiókák. A 
madarakat figyelő szakember több olyan 
esetről is beszámolt, ami bizonyítja: a gólya 
továbbra is jól érzi magát az ember kö-
zelében. 

Mind a százötven fészekről külön aktát vezet 
Bod Péter szentesi ornitológus, aki évente 
egyszer néhány nap alatt ötezer kilométert 
utazik, hogy adatokat gyűjtsön a védett ma-
darakról. Mint mondja, Csongrád belterüle-
tén egyetlen, már meglévő fészekbe sem köl-
töztek idén a gólyák, igaz, a város külterüle-
tén számtalan madár ül a tojásokon. A gó-
lyák viselkedéséről, életének történetéről 
szakirodalomra való információval rendelke-
zik a tudós. Vizsgálódásai nyomán nem egy 
mulatságosnak tűnő eset is volt: a csongrádi 
városatyák testületi döntés értelmében át-
költöztettek egy gólyafészket a villanyoszlop 
tetejéről egy másik tartóoszlopra, hiszen a 
madár nem egy alkalommal veszélyeztette az 
áramellátást. A gólya azonban visszahurcol-

AMIT NEM SZERETNEK 
A MADARAK 
A szentesi kórház sebészetének tetejére a 
villamos vezetékek miatt jó ideje már nem 
költözik a gólya, nyilván szívesebben vá-
lasztja a természetes környezetet. A ma-
dár a csongrádi határban tett bizonyságot 
arról, hogy mégis jól érzi magát az ember 
közelében, egy szántóvető levetett pulóve-
rét vette kölcsön egy nyárra - meséli Bod 
Péter. A fészekből lelógó pulóverujj leg-
alább olyan különös látvány, mint a Szen-
tesről Vásárhelyre vezető út mentén az 
autószalon közelében lévő fészek. A közeli 
belvizes területről békák brekegését lehet 
hallani. 

kodott. Ezen a tavaszon a város belterületén 
viszont nem telepedett meg egy madár sem, 
nem úgy Szentesen: nyolc lakott fészket 
számlált meg Bod Péter. A Szalai utcai külö-
nösen nevezetes, hiszen itt egyszer hat fióka 
kelt ki. A Rákóczi utcai zugban lévő fészek-

ben kikelt sérült fiókát a mellette lévő ház la-
kói gondozták és nevelték fel. A madártudós 
megfigyelései szerint a városlakók igyekez-
nek vigyázni a madarakra, az áramszolgálta-
tó p.edig kiváltó oszlopokat állít. Bod Péter jú-
lius első hetében végigjárva a megye északi 
részét kimutatást készít az állományról, tud-
ja, melyik fészekből hány madár várható. A 
fajra jellemző párkapcsolati hűtlenség a gyű-
rűnek köszönhetően régóta kiderült, az is 
előfordul, hogy viaskodnak a hímek a tojóért 
vagy a fészekért. 

Kéményre már nemigen települnek a gó-
lyák, körülbelül harmincöt éve mondtak le a 
lakhatásnak erről a formájáról. A háziak 
rendszerint nem kedvelték a fészket a füstel-
vezető tetején, az áramszolgáltató által emelt 
oszlopok pedig kézenfekvőnek tűntek a ma-
darak számára. A cégek most már úgy építik 
meg a tartóelemeket, hogy azokat kellő ma-
gasságba emeljék a fészket, mentesítve a vil-
lamos vezetékektől. Nagyon kevés helyen, 
például a szegvári falumúzeum tetején költ 
még kéményen a gólya. A madár ezen a tava-
szon is lakhelyéül választotta a falu egyik leg-
szebb épületének tetejét. 

B. G.. 
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Angol extra 
használtruha-kereskedés 
Szeged, Tisza L. krt. 53. 

(a Babybell helyén) 

Meghívó 
A Gabonatermesztési Kutató Kht. 
szeretettel meghívja Önt és munkatársait a 
2 0 0 5 . j ú n i u s l - j é n é s 2 - á n (szerdán és csütörtökön) 

megrendezésre kerülő 

országos kalászos 
fajtabemutatójára 
A bemutató programja mindkét napon azonos. 

Rendezvényünk 9.30-kor kezdődik a kht. kecskési telepén 

Cím: Gabonatermesztési Kutató Kht. Nemesítő Telepe 
Szeged-KECSKÉSTELEP, 
Szabadka i út 93. íE5-ös úton. Belgrád irányában) 
Telefon: 62/435-235 

Lakossági hitelezéssel foglalkozó 
budapesti székhelyű pénzintézet 

Hálózati irányítót 
keres újonnan létesítendő regionális 

értékesítési hálózat vezetésére. 

Követelmények: 
- felsőfokú végzettség, 

- legalább hároméves gyakorlat hitel-, vagy 
biztosítási termék értékesítésében, 

- „B" kategóriás jogosítvány, 
- saját gépkocsi, 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

Előny: 
- értékesítési hálózat irányítása területén 

szerzett tapasztalat, 
- banki lakossági hiteltermékek 

bonyolításában szerzett tapasztalat. 

Jelentkezési határidő: 
2005. június 10. 

A fényképes pályázatokat 
„Kiemelt javadalmazás" 

jeligére az 1908 Budapest 
postacímre kérjük. 

Sebastian édesanyja ügyében 

Folytatódik az eljárás 
Nem zárult le tegnap a tizenegy éves Zombori Sebastian édesanyja, 
Zombori Krisztina ellen kiskorú tartózkodási helyének két rendbeli, 
jogellenes módosítása miatt indított büntetőper. A makói asszonyt 
azért idézték a szegedi bíróság elé, mert két gyermekét nem vitte visz-
sza az előzetes megállapodásnak megfelelően Németországba, ahol 
az azóta válófélben lévő édesapával addig együtt éltek. A bíróság júni-
us 14-ére tűzött ki új tárgyalási napot; szeretné meghallgatni a még 
mindig Magyarországon tartózkodó Sebastiant, illetve a fiú Németor-
szágban élő apját is. 

Új kövületekkel gazdagodott a Móra Ferenc Múzeum 

Százötvenmillió éves 
őslények magángyűjtőtől 
Száz-százötven millió évesnek 
becsülik a Molnár György ma-
gángyűjteményéből megszer-
zett ásványokat és állatlenyo-
matokat a szegedi Móra Ferenc 
Múzeumban. A kincsek a Boros 
József utcai múzeumraktárban 
láthatók. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Száz-százötven millió évesnek 
becsülik a szakértők az ásványo-
kat és őslénylenyomatokat, me-
lyeket néhány hónappal ezelőtt 
vásárolt meg és mostanra rend-
szerezte a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum. A szegedi múzeum 
százhúsz éve gyújt ásványokat és 
kövületeket, Molnár György ne-
ves amatőr őslény- és ásvány-
gyűjteménye ennek szerves ré-
szévé válik, és ezzel a régió egyik 
legteljesebb gyűjteménye lett. 

- A 4628 darabos kollekció na-
gyobb része ásvány, a többi része 
különféle őslény lenyomata -
tudtuk meg Gaskó Béla igazgató-
helyettestől, a természettudo-
mányi osztály vezetőjétől. -
Több évtizedes gyűjtőmunka 
eredménye, legnagyobb hányada 

a Kárpátokból és a Kárpát-me-
dencéből származik. A márama-
rosi és erdélyi ásványok olyan 
klasszikus lelőhelyeknek számí-
tó bányákból, például Kapnik, 
Óradna, Nagybánya területéről 
bukkantak fel, amelyek azóta 
már nem léteznek. A szfalerit, a 
tetraedrit, a gipsz és a kalcedon 
képződmények szervesen egészí-
tik ki az intézmény gyűjtemé-
nyét. 

A földtörténeti őskorból és kö-
zépkorból származó anyagban 
megcsodálhatok a lábasfejűek 
pár centiméteres, törpe méretű 
lenyomatai, de találhatók közöt-
tük óriások is, vagyis több mint 
félméteres átmérőjű lenyoma-
tok. Feltűnően gazdag a három-
karéjos ősrák- és tengeri sünlele-
tanyag is. A gerinces fosszíliák 
többsége mamutcsont, de az 
anyagban őstulok, ősbölény, óri-
ásgím, gyapjas orrszarvú és bar-
langi medve leletek is találhatók. 
Barlangi medvének eddig csupán 
állkapcsát őrizte a múzeum. A 
száz-százötven millió évesnek 
becsült leletek a Móra Ferenc 
Múzeum Boros József utcai rak-
tárkiállítását gazdagítják. 

Varga András múzeológus a leletek között Fotó: Karnok Csaba 
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> árfolyamkockázat nélkül. 
Szeged, Nagy Jenő u. 1. (a N. J. és a Feketesas u. 
találkozásánál) Tel.: (62) 554-770 
Ny. tJ H,Sz 8-Í7"; K,Cs.P 8-16 

A Citibank sohasem pihen 

cftibank | THM: 2 1 , 2 6 % - 2 2 , 4 5 % 
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Szentes belterületén lehet látni lakott gólyaíészket Fotó: Blahó Gabriella 

Szeged. Kölcsey u. 11. 1. emelet Tel.: (62) 424-565 
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