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Három röpdét adtak át a Szegedi Vadasparkban

Üj helyet kaptak a ragadozó madarak
Három ragadozómadár-röpdét adtak át
a Szegcdi Vadasparkban. A szirti sas, az
erdei fülesbagoly és a kígyászölyvek új
helyüket már nem hagyhatják el.
Ugyanis az elkobzott madarakat emberek nevelték fel, a szabadban már
nem tudnának megélni.
Összesen másfél millió forintot fordított a Szegedi Vadaspark a három ragadozómadár-röpde felépítésére. A pénz
nagy részét a park állta, de emellett támogatók is segítettek a beruházás megvalósításában. A röpdéket Gősi Gábor, a
park igazgatója, Ványai Éva alpolgármester és Katona Gyula. Móraváros önkormányzati képviselője adta át.
A park legnagyobb ragadozó madara, a
szirti sas is új otthonra talált. - A határon elkobzott tojót két hónapja hozták

A kígyászölyvét tágas otthonában figyelhetik meg a látogatók.

Tizenegy hallgatói önkormányzat

Hasznos információk
diákoknak esemesben
Tizenegy hallgatói önkormányzat működik a Szegedi Tudományegyetem tizenegy karán. A
HÖK-irodákban diákok dolgoznak, a hallgatók érdekeit képviselik.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hallgatói önkormányzatok
munkája a főiskolások és egyetemisták életével kapcsolatos,
képviselik érdekeiket, kínálnak
albérletet, kollégiumi elhelyezést, külföldi csereutat, pályázatokat, munkalehetőségeket, sőt
sport- és kulturális eseményeket is. Fontos feladatuk a hallgatókkal való kapcsolattartás, ami
főleg a karok saját lapjain keresztül történik. Ilyenek a Tű, a
Magyar Közöny, a Bölcső, a Pulzus, a Newtone, a Hökkentő.
A HŐK segít az egyébként nem
túl gyakori tanár-diák konfliktusok kezelésében is. Például a főiskola egyik nyelvi tanszékén
történt, hogy a szépszámmal
megbuktatott tanulók nem voltak tisztában azzal, hogy vizsgáztatójuk mit kérhet számon tőlük. A HŐK közbenjárásával elérték, hogy a tanár közölje a tételsort. Nemrég utóvizsgázott
háromfős bizottság előtt az a 21
hallgató, aki oktatója pártatlanságát kifogásolta.
A diákvezetők véleménye szerint sokszor előfordul, hogy egy
orvosolható
probléma
csak
azért nem oldódik meg, mert az
illető csak későn, vagy egyáltalán nem is jelentkezik náluk.
A hallgatói érdekképviselet a
kari tanácsokban, illetve az
Egyetemi Tanácsban jelentős, a
küldöttek egyharmada.
A nappali tagozatos egyetemi
hallgatók után járó normatív támogatások összege szeptembertől fejenként havi 7 ezer forintról 9 ezer 100 forintra emelkedett. Ebből a pénzből fizetik az

ösztöndíjat, valamint a szociális
és lakhatási támogatást. A juttatások összege karonként változó. A hallgatói önkormányzatok szabályozzák, hogy mire,
mennyit adnak.
- Nálunk eddig nem járt senkinek bérlet. Ez a helyzet februártól megváltozik, viszont szociális
támogatást kevesebb igénylőnek
tudunk adni - mondta Laki
Zsolt, az Élelmiszeripari Főiskolai kar HÖK elnöke.
Az orvosi karon úgy védik ki a
támogatással kapcsolatos visszaéléseket, hogy az igénylőnek alá
kell íratnia kérvényező lapját
csoporttársaival - tudtuk meg
Farkas Attilától, aki azt is elmondta, hogy a jövőben SMS-ekben, illetve e-mailen is tudják informálni a diákokat.
A hallgatóknak nem csak a
friss hírekről kell tudomást szerezniük, nem árt, ha tisztában
vannak jogaikkal és kötelességeikkel is.
A természettudományi karon
ennek érdekében két féléves
Hallgatói
Mozgalmak
nevű
kurzus indult, amelyet az előző
szemeszterben 1200-an látogattak.
Nagy Zoltán,
a bölcsészek
HÖK-elnöke elmondta, hogy
1999-ben sikerült elérniük és azóta betartatniuk azt, hogy a mellékhelyiségekben mindig legyen
szappan és vécépapír, majd komolyra fordítva a szót, kitért arra, hogy náluk az ösztöndíj a legfontosabb.
A 11 kari HÖK m u n k á j á t az
SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) koordinálja. Napi kapcsolatban állnak a diákönkormányzatokkal,
és az egyetem legfelsőbb vezetésével. - Az érdekegyeztetés
zökkenőmentes - fejtette ki
Döbör András, az EHÖK elnöke, aki hangsúlyozta: az egyetem vezetősége minden kérdésben nyitott.

Kocsmában verte
a tehetetlen lányt
Egy 18 éves szegedi fiatal csaknem kiverte a szemét egy fiatal
lánynak a kocsmában, amikor
összevesztek a játekautomatánál.

li órákban a játékgéppel játszott,
amikor eddig ismeretlen ok miatt összetűzésbe keveredett a 18
éves L. Tivadarral. A kocsma alkalmazottjai ekkor távozásra
szólították fel a randalírozó fiatalt, aki el is ment a vendéglőből,
MUNKATÁRSUNKTÓL
ám rövid idő elteltével visszatért
a kocsmába, és leütötte a lányt.
Súlyos testi sértés miatt indított A fiú a földön fekvő magatehebüntetőeljárást a Szegcdi Rend- tetlen lányt tovább ütlegelte. A
őrkapitányság egy 18 éves fiú el- lány, akit azóta már megműtötlen, aki annyira megvert egy fia- ték, a bántalmazás következtétal lányt, hogy az majdnem el- ' ben majdnem elveszítette bal
vesztette bal szemét. A lány az szeme világát. L. Tivadart a rendegyik szegedi kocsmában múlat- örök a napokban fogták el és
ta az időt még a nyáron. A hajna- hallgatták ki.

el hozzánk - tudtuk meg Veprik Róbert
gyűjteményfelelőstől, A 2,2 méter
szárnyfesztávolságú madarat Kazahsztánban farkasvadászatra idomítják. Még
bókaként kilopják a fészekből, majd kiképzik. A kifejlett példányok pár másodperc alatt végeznek az ordassal. A vadasparki sas mostantól egy száz négyzetméteres, öt méter magas röpdében élhet.
A Sancer-tavak mellett lelt új otthonra
az ugyancsak illegális tartóktól elkobzott kígyászölyvpár. Szabadon elsősorban dombos, hegyes vidéken fészkelnek.
Az Alföldre csak vonulásuk alatt érkeznek. A szegedi park két példányát 160
négyzetméteres „ketrecükben" figyelhetik meg a látogatók.
Elsősorban iskolások keresik fel a parkot. A szabadban tartott biológiaórán
Fotó: Karnok Csaba testközelből figyelhetik meg a könyveikh -i w
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ben szereplő állatokat. Ezért nemcsak
ritka fajokat mutatnak be. Az erdei fülesbagoly természetes környezetében is
nagy számban figyelhető meg. Magyarországon ez a legközönségesebb bagolyfaj. Az új helyükre költöztetett két tojó
már öt éve él a parkban.
A ragadozó madarakat már nem lehet
szabadon engedni. Már bókaként emberek veszik körül őket, így természetes
környezetükben elpusztulnának. Nem
félnek az embertől, emiatt könnyen lelőhetik őket.
A Szegedi Vadasparkban emiatt mindent megtettek annak érdekében, hogy a
madaraknak a lehető legjobb otthont biztosítsák. Az új röpdéket nagyrészt önerőből építették fel, de támogatók is segítettek a beruházás finanszírozásában.
K.T.
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Egyesek rémeket látnak.
i a jÖVŐt tartjuk szem előtt!
Ff

A folyamatos ijesztgetések ellenére ma már a legtöbb
ember számára világos: 100 nap alatt a szocialisták
vezette kormány többet tett az emberekért,
mint az előző. Ahhoz, hogy az
Ön lakóhelyén is hasonló
eredményeket érjünk el,
olyan vezetőkre
van szükség, akik
nem várnak a sikerre,
hanem dolgoznak érte.

Adócsökkentés
Megnövelt családtámogatás
Nyugdíjemelés
Közalkalmazotti béremelés
Megemelt ösztöndíjak
Új lakásépítési program
www.mszp.hu

Tartjuk a szavunkat.

