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MA 
TÓTH CSABA, a 9-es 

választókerület (Szőreg) 
képviselője lakossági fóru-
mot tart 17 órakor a Malom 
Iskolában (Szerb u. 171.). 
Téma: a létesítendő átmeneti 
hulladéktároló elhelyezése. 
Vendége: Szolnoki László, a 
Környezetgazdálkodási Kht. 
műszaki igazgatóhelyettese. 

AZ MSZDP és a Nyugdí-
jasok Pártja szervezésében 
17-18 óráig ingyenes jogi ta-
nácsadást tart dr. Sebő Já-
nos, a Hüvelyk utcai barakk-
épületben. 

HOLNAP 

A FÜGGETLEN Kisgaz-
da Földmunkás és Polgári 
Párt irodájában (Szeged, Te-
leki u. 3.) 10-11 óráig dr. 
Tari Mihály ingyenes jogi 
tanácsadást tart. 

DR. ZLEHOVSZKY 
ILONA, a Munkáspárt jog-
tanácsosa 13-15 óráig ingye-
nes jogi tánácsadást tart a 
Munkás Művelődési Otthon-
ban (Fó fasor 9.). 

AZ IFJÚSÁGI IRODABAN 
(Dózsa Gy. u. 5.) 13-tól 18 óráig 
polgári szolgálattal kapcsolatos-, 
16-tól 18-ig diákjogi tanácsadás. 

A MAGYARÉ VETERÁN 
REPÜLŐK SZÖVETSÉGÉ-
NEK szegedi szervezete 14 
órakor tartja összejövetelét a 
Kazinczy u. 2. szám alatti 
klubhelyiségében. 

SZOREGEN, a Tömör-
kény István Művelődési Háj-
ban, a nyugdíjasklubban 16 
órakor vetélkedő. 

INGYENES JOGI TA-
NÁCSADÁST tart a Szegedi 
Nők Klubja Egyesület szer-
vezésében, női jogokkal kap-
csolatban dr. Újvári Márta és 
dr. Szondi Ildikó 16 órától a 
Gyermeksors Alapítvány iro-
dájában (Dózsa Gy. u. 5.). 

A RÉGI ZONGORISTÁK 
KLUBJA a Hungária Szállo-
dában 19 órai kezdettel tartja 
estjét. 

A SZOTE-KLUBBAN 20 
órától újra indul a boogie woo-
gie tánctanfolyam Kalapos Jó-
zsef vezetésével; 22 órakor Uni-
versitas-party. Dj.: Mc. Fresh. 

A JATE-KLUBBAN 21 óra-
kor Student est. Nosztalgiabuli 
újdonságokkal. Nagyteremben 
JATE-Klub classic. Házigazda 
Varga B. László. Kisteremben 
Best of FM 93,1. Dj. Horváth 
András. 

KIÁLLÍTÁS 
Szeged - képekben. Dégi 

László grafikusművész kiállítá-
sa 12-éig a Bálint Sándor Műve-
lődési Házban vasárnap és hétfő 
kivételével naponta 10-18 órá-
ig-

KALEVALA NAPJA alkal-
mából rendezett kiállításon a 
magyar Kalevala-fordítások 
mellett illusztrációk és ismerte-
tések láthatók a Somogyi-
könyvtár aulájában, mely márci-
us 4-éig tekinthető meg. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
BAN (Árboc u. 1-3.): 
ma, 15.30 órakor faze-
kas, 16 órakor alkotó 
csemeték klubja; holnap, 
14 órakor szövő szakkör. 

• Még a is átharapja 

Közelharc az arával 

Nem egyszerű és veszélytelen fe lada t egy ha ta lmas a r a p a p a g á j t féken tar tani . (Fotó: Miskolczi Róbert) 

A múlt héten kezdték 
el a szegedi V a d a s p a r k 
új, korszerű a rapapagá j -
házának az építését. Erre 
a házra azér t volt szük-
ség, mert a kilencvenes 
évek elején csempészek-
től elkobzott , veszélyez-
tetett mada rak a korábbi 
helyüket igencsak tönk-
re- tették. A 17 millió fo-
r i n t o s b e r u h á z á s t a u -
gusztus végén fejezik be. 

Az embereket önző szem-
pontok vezetik, így egyes ál-
latfajok is a gyűjtőszenvedély 
áldozataivá válhatnak -
mondta Pintér Tibor zoope-
dagógus. Egy arapapagáj be-
szerzése, tartása nem olcsó 
mulatság. A körülbelül 250-
300 ezer forint értékű mada-
rak tartása mára már szinte 
státusszimbólum lett. Olya-
nok is akadnak, akik házőr-
zésre használják az arákat, 
ugyanis mindent észrevesz-
nek és éles, rikácsoló hangon 
azonnal jeleznek. A veszé-

lyeztetett állatok kereskedel-
mét szabályozó egyezményt, 
az úgynevezett CITES-egyez-
ményt hazánk is aláírta. Le-
gális úton csak akkor lehet 
ilyen állatokat beszerezni, ha 
a tenyésztő igazolni tudja, 
hogy már fogságban születtek 
ezek a jószágok, illetve ren-
delkezik a szükséges enge-
délyekkel. 

A kilencvenes évek elején 
volt Magyarország első nagy 
állatfogása a határon. Mint-
egy 120 darab arapapagájt 
koboztak el a vámosok a 
csempészektől. A lefoglalt 
madarakat a szegedi Vadas-
parkba szállították. Sajnos 
egy igen szűk helyre zsúfol-
ták össze a csempészek eze-
ket az értékes madarakat. Az 
összezártság miatt egyetlen 
beteg példány is elég volt ah-
hoz, hogy megfertőződjön az 
egész állomány. A 120 állat-
ból közel hatvan elpusztult, a 
meggyógyítottakból néhányat 
pedig átadták a nyíregyházi 
állatkertnek. A Vadasparkban 

most 42 aráról gondoskod-
nak. Ezek az állatok mag-
evők, ezért igen erős és éles a 
csőrük. A mostani épületük 
farészeit mára szinte teljesen 
tönkre tették, így szükség 
volt egy új hely kialakítására. 
A Vadasparknak igen szűkös 
az anyagi helyzete, ezért tá-
mogatás nélkül nem tudták 
volna felépíteni az arapapa-
gájházat. A Központi Kör-
nyezetvédelmi Alaptól 17 
millió, az önkormányzattól 
pedig közel hárommillió fo-
rintot kaptak. A parknak így 
csak 320 ezer forinttal kellett 
hozzájárulnia a beruházás-
hoz. 

A múlt hét elején kezdték 
el a munkálatokat, s augusz-
tus végére várható a ház át-
adása. A négyszáz négyzet-
méter alapterületű ház felét 
egy külső, nyári röpde teszi 
ki. Ezt egy speciális hálóval 
kell lefedni, mivel a madarak 
a dróthálót is képesek átha-
rapni. A röpdén ktvül egy na-
gyobb csarnokból, elkülönl-

tőkből, állatorvosi szobából 
és konyhából áll majd a ház. 
A csarnokban a papagájok té-
len is látogathatók lesznek. 

A Vadaspark 42 zöldszár-
nyú arapapagája igencsak 
veszélyes. Erős csőrével akár 
egy ember ujját is képes leha-
rapni. A parkban tett látoga-
tásunk során az egyik papagáj 
vészjósló rikácsolással rontott 
neki a házukba lépő fotóri-
porter kollegánknak. A meg-
rémült fotóst az egyik ápoló 
„mentette meg" szorult hely-
zetéből, rávetette magát a dü-
hös madárra. Rövid közelharc 
után már úgy tűnt, hogy meg-
fékezi a felbőszült arát, de az 
váratlanul elkapta az egyik 
ujját. A fiatalember kétségbe 
esetten próbálta kiszabadítani 
a hatalmas csőr fogságába ke-
rült testrészét. Kisebb huza-
vona után azonban sikerült 
végre a ketrecébe gyömöszöl-
ni a madarat, amely még per-
cekig tollát felborzolva, dü-
hösen szemlélte háborgatóit. 

Kormos Tamás 

Francia és n é m e t jo-
g á s z , E u r ó p a - p o l i t i k a , 
cs i l lagász, környeze t tu-
dós, pszichológus, fordító 
és tolmács, Európa-müve-
lődés , v a l l á s t u d o m á n y , 
t é r i n f o r m a t i k u s - e z e k 
azok az új szakok, ame-
lyeketjmár szeptembertől, 
v a g y az az t köve tö ta -
névben kínál a középis-
kolásoknak a JATE. Az új-
donságokról és a tervek-
ről tegnap tartottak sajtó-
tájékoztatót. 

Az egyetemista korúak szá-
ma évek óta folyamatosan 
csökken, ezért, ha meg kíván-
juk őrizni hallgatói létszámun-
kat, új rétegeket kell bevon-
nunk a képzésbe. Ehhez vi-
szont jelentősen át kell alakíta-
nunk oktatási kínálatunkat -
mondta Mészáros Rezső, a JA-
TE rektora azon a tegnapi saj-
tótájékoztatón, ahol a tudo-
mányegyetem új szakjait és ter-
veit ismertették. A három régi 
kar mellett a JATE két új in-
tézménye, a konzervatórium és 
az Élelmiszeripari Főiskola is 

• Szeptembertől: gazdasági kar 

Új szakok a JATE-n 
bemutatta képzési palettáját. A 
jogi kar dékánja pedig bejelen-
tette: már csak egy kormány-
döntés hiányzik ahhoz, hogy a 
közgazdász képzés kiváljon az 
ÁJTK-ból, és szeptembertől 
önálló, gazdasági karként fo-
gadja a hallgatókat. Az újdon-
ságok bemutatásakor a karok, 
illetve főiskolák vezetői hang-
súlyozták, a társadalom és a 
gazdaság igényei hívták életre 
a következő tanévben beveze-
tésre kerülő szakokat. 

Besenyei Lajos, az Állam-
és Jogtudományi Kar dékánja 
elmondta, hogy az európai 
csatlakozás kapcsán két új 
képzést indítanak szeptember-
től: a francia és a német jogot. 
Ezeken francia, illetve német 
nyelven, francia, illetve német 
előadóktól szereznek a hallga-
tók jogi ismereteket. Ettől füg-
getlenül, mivel a teljes magyar 
tantervet is végigtanulják, tel-
jes értékű magyar jogászdiplo-

mát kapnak. Szintén szeptem-
bertől indul a jogi karon az Eu-
rópa-politika szak. A Bölcsé-
szettudományi Kar oktatási dé-
kánhelyettese, Bagi Ibolya 
olyan tervekről számolt be, 
amelyek akkreditációja folya-
matban van. Ilyen a fordító és 
tolmács alapképzés, az Euró-
pa-művelődés és a hungaroló-
gia szak, a pszichológia és a 
vallástudomány. Papp Katalin, 
a Természettudományi Kar ok-
tatási dékánhelyettese elmond-
ta: két új szakra - csillagász és 
környezettudomány - jelent-
kezhetnek március elsejéig a 
középiskolások. Emellett több 
új szakiránnyal teszik piacké-
pesebbé a TTK-n kiadott dip-
lomákat. A geográfusok térin-
formatikai, a biológusok mik-
robiológiai, a matematikusok 
pedig pénzügyi, közgazdasági 
és informatikai szakirányt vá-
laszthatnak. Akkreditáció alatt 
áll több felsőfokú szakképzési 

és főiskolai szintű képzési 
programjuk is. Weninger Ri-
chárd, a konzervatórium fő-
igazgatója arról számolt be, 
hogy bár új szakot nem hirdet-
nek meg, szeptembertől el kí-
vánják indítani a továbbkép-
zést hangszeres és kamaraze-
nei szakokon. A Szegedi Élel-
miszeripari Főiskola oktatási 
főigazgató-helyettese, Bajúsz-
né Kabók Katalin arról szá-
molt be, hogy országos beisko-
lázású intézmény lévén, nincs 
gondjuk a keretek betöltésével. 
Újdonság viszont, hogy nyolc 
középiskolában kihelyezett ta-
gozatként indítanak felsőfokú 
szakképzést szeptembertől. A 
karok képviselői után Borbola 
István, az egyetem nemrég lé-
testtett Továbbképző és Szol-
gáltató Intézetének vezetője is-
mertette az intézet feladatait. 
Mint mondta, az általános to-
vábbképzések és a tanárto-
vábbképzési programok szer-
vezése mellett feladatuk a pi-
ackutatás és a gazdaság és az 
egyetem együttműködésének 
elősegítése is. 

K. G. 

miről írt a DM? 

• 75 éve 
A csalódások embere 

Rövid és szűkszavú táv-
irat jelenti, hogy hosszú be-
tegeskedés után meghalt 
Wilson, a nagy amerikai 
köztársaság volt elnöke, aki-
nél döntőbb módon idegen 
földrészről való ember még 
nem avatkozott bele Európá-
nak történetébe. Halálának 
hírére még egyszer felidéző-
dik előttünk sovány és szikár 
púpos alakja, eszünkbe jut-
nak gondosan megfogalma-
zott kenetteljes mondásai, 
melyekben az igazságosság, 
méltányosság és béke arany-

korát ígérte a világháborútól 
marcangolt emberiségnek. 
Újra érezni véljük a remény-
kedéséket, amelyek feléje 
szálltak, amikor Európa 
földjére tette a lábát és egész 
keserűségében megújulnak a 
csalódások, amelyek tátongó 
űrré mélyítették az elnök 
szavai és cselekedetei kö-
zött jelentkező távolságot. 
Amerikában, ahol ismerték, 
már a háború alatt erős kéte-
lyek nyilatkoztak meg prófé-
tai hivatásával szemben. 

(1924) 

• 50 éve 
A szegedi városháza 

A szegedi városháza 
közgyűlési termének világí-
tó fényében tesz ma foga-
dalmat egyszerű munkás, 
munkásnő és dolgozó pa-
raszt. Szeged város törvény-
hatósági bizottsága polgár-
mester-helyettessé, illetve 
tanácsnokká választja őket. 
A híres barokk torony alatt 
nagyot fordult az idő kere-

e 25 éve 

ke. Munkásigazgatók, álla-
mi és önkormányzati veze-
tők egyre inkább a munkás-
osztály és a vele szövetsé-
ges dolgozó parasztság fiai-
ból kerülnek ki. A mai ün-
nepség újabb bizonyíték né-
pi demokráciánk elveinek 
gyakorlati megvalósítására 
és újabb vereség a szegedi 
sorvadó reakcióra. (1949) 

Magánbeteg, körzeti rendelők 
A köztudatban új rende-

letként emlegetik, valójában 
a korábbi rendelkezés életbe 
lépéséről van szó: január el-
sejétől állami rendelőben 
magánbetegeket nem fogad-
hatnak az orvosok. A rendel-
kezést az orvosok jól isme-
rik és be is tartják, de a bete-
gek közül néhányan nem ér-

tették meg, hogy kezelőor-
vosuk magánbetegként miért 
nem fogadhatja ott őket, 
ahol eddig kezelte. Ha a be-
teg nem érez elég bizalmat 
kezelőorvosa iránt, akkor 
magánbetegként csak ahhoz 
az orvoshoz fordulhat, aki-
nek nem tartozik a körzeté-
be. (1974) 

• Szegedi tarifaváltozások 

Drágább 
pókautók 

A k ö z t e r ü l e t d r á g a . 
Annak h a s z n á l a t á é r t fi-
zetni kell - a z au tósok-
n a k is. De n e m c s u p á n 
ez a z o k a a n n a k , hogy 
a sérült v a g y szabály ta-
lanul á l lomásozó jármű-
veket elszállítják. A köz-
lekedésbiz tonság javítá-
sa , a közlekedési fegye-
lem m e g s z i l á r d í t á s a is 
cé l ja vol t a n n a k , h o g y 
1991-ben rendelet szüle-
tett Szegeden a „ já rmű-
vek közterületről tör ténd 
elszáll í tásáról". 

A rossz helyen parkoló 
autók elszállításáról a pol-
gármesteri hivatal gondos-
kodik. A műveletet 1993 óta 
a Tisza Volán Rt. végzi 
„bérmunkában". A pórul járt 
autótulajdonos tudja: drága 
játékszer a „pókautó", hi-
szen a sokkarú és sárga gép-
pel elszállított kocsit eddig 
is csak mélyen a zsebbe 
nyúlva lehetett visszaszerez-
ni. Most még többe kerül -
az önkormányzatnak a köz-
terület rendjének fönntartá-
sa, az autósoknak pedig a 
szabálytalan parkolás. 

Az elhagyott, sérült, rend-
számtábla nélküli vagy sza-
bálytalanul parkoló jármű-
vek közterületről való elszál-
lításának új díjairól a szege-
di önkormányzati képviselők 
pénteki ülésükön döntenek. 
Ez az önkormányzati rende-
let módosítását jelenti. A 
kampós autók munkája díjá-
nak emelését az „alvállalko-
zó", vagyis a Tisza Volán 
Rt. kezdeményezte, mond-
ván: a díjak 1993 óta - az 
infláció, a költségek növeke-

dése ellenére - változatla-
nok. 

A városatyák elé kerülő 
terv a járművek kategóriái és 
az elszállítás fázisai alapján 
határozza meg az elszállítás 
új díjait. Az autósok és mo-
torosok a szabálytalankodást 
akkor ússzák meg legolcsób-
ban, ha még nem kezdődik 
meg a vontatás, mert ilyen-
kor „csak" a kiállás díját kell 
kifizetni (ez I. díjtétel). Ha a 
kampósautón dolgozók már 
nekiláttak a szerelésnek, ak-
kor mélyebben kell a zsebbe 
nyúlni azért, hogy abba-
hagyják a műveletet (ez a II. 
díj). A legtöbb pénzbe és 
idegeskedésbe akkor kerül a 
vétség, ha az autóért a Tisza 
Volán Rt. telephelyére kell 
elmenni (ez a IH.díjtétel). 

A várható, új tarifák alább 
olvashatók. Személygépko-
csi I. 1600, II. 3250. III. 
6500 forint. Motorkerékpár 
és személygépkocsi-utánfu-
tó: I. 1200. II. 1750, III. 
3500 forint. Tehergépjármű 
- 1 tonna alatt: I. 1930, II. 
3680, III. 7000 forint; 1-3 
tonna között: I. 2450, II. 
4200, III. 8400 forint; 3-5 
tonna között: I. 2630, II-
4200, III. 8900 forint; 5-11 
tonna között: I. 2800, II. 
4380, III. 9400 forint; 11 
tonna felet t : I. 2960, II. 
5050, III. 10600 forint. Au-
tóbusz - 10 főig és lakóko-
csi: I. 2450, II. 3680. III. 
7800 forint; 10 fő, felett: I. 
2800, II. 4360, III. 9200 fo-
rint. Ha a szegedi közgyűlés 
február 5-én megszavazza a 
fenti számsort, akkor 58 szá-
zalékkal nőnek e díjak. 

Ú. I. 


