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Állatfarm Deszken 

A napokban született lámacsikót, Bencét, nővére, Boglár is gondozza. Fotó: Gyenes Kálmán 

Őshonos magyar állatokat néz-
hetnek meg az érdeklődők a 
deszki Pcrényi-pihenőparkban. 
A mangalicák, lovak, birkák és 
kecskék mellett lámák is várják 
a vendegeket. 

Újabb jövevénnyel gazdagodott a 
deszki Pcrényi-pihenópark. A 
napokban látta meg a napvilágot 
Bence, a kis lámacsikó. Bencével 
együtt már négyre nőtt a deszki 
állatfarm lámaállománya. A pa-
pa, az ötéves Bálint, és a mama, 
a két és fél éves Bogár tavaly már 
megörvendeztette a gondozókat 
egy utóddal. Az egyéves Boglár 
most egy kicsit háttérbe szorult, 
mivel éjszakára külön karámba 
került anyjától. Erre azért volt 

szükség, hogy az anya teljes fi-
gyelme csak a kicsire irányuljon. 

A pihenőpark tulajdonosa, Pe-
tényi László ausztráliai kirándu-
lása során találkozott először lá-
mákkal. - Egy olyan farmon jár-
tam, amit ezekkel az állatokkal 
őriztek és nagyon megtetszettek. 
Ebben nincs semmi szokatlan, 
mivel hazájukban, Dél-Ameriká-
ban nem kutyák, hanem lámák 
vigyázzák a nyájat - mesélte. Itt-
hon sorra hívta a magyar állat-
kertek, míg a budapestiből sike-
rült egy lámapárt szereznie. A 
későbbiekben újabb különleges 
állatok érkeznek majd a parkba, 
ugyanis a tulajdonosnak egy má-
sik dél-amerikai faj, az alpakka is 
megtetszett. 

Nemcsak a lámák miatt érde-
mes felkeresni a Szőreg határában 
lévő, de már Deszkhez tartozó pi-
henőparkot. A 35 hektáron ősho-
nos magyar állatfajokat is tart Pe-
rényi László. Tizennyolc lovat, 
köztük egy pónit, valamint tizen-
hét mangalicát, négy birkát, há-
rom kecskét nevelnek a parkban. 
Nyár elején néhány szürkemar-
hával bővül majd az állatfarm. 

Emellett lovas egyesület is mű-
ködik a farmon, ahol május 18-án 
területi versenyt rendeznek. Az 
óvodások, valamint az általános 
iskola első és második osztályosai 
ingyen nézhetik meg a pihenő-
park állatait, és kipróbálhatják a 
különféle szabadtéri játékokat. 

K.T. 

Rotaractos nyuszi a gyerekeknek 
A szegedi Rotary Klub ifjúsági szervezete, a Ro-
taract idén is húsvéti ajándékkal lepte meg a 
legkisebbeket. A rotaractos nyuszi hat olyan sze-
gedi intézményt keresett fel, ahol beteg, illetve 
hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A héten olyan szegedi intézményekbe látogattak el 
a Rotaract Klub tagjai, ahol főleg beteg és hátrányos 
helyzetű gyermekeket nevelnek. A Rotary Klub if-
júsági szervezete százhúsz húsvéti ajándékcsoma-

got vitt a kicsiknek. - Évek óta nagyon jó kapcsolat 
alakult ki a meglátogatott intézmények vezetőivel, 
illetve magukkal a gyermekekkel - tudtuk meg 
Horváth Czakó Csillától, a klub egyik tagjától. 

A csokinyuszikat és csokitojásokat rejtő csoma-
goknak nagyon örültek az apróságok. A rotaracto-
soknak sem kellett üres kézzel távozniuk, hiszen 
minden helyen műsorral és a gyerekek által készí-
tett apró ajándékokkal lepték meg őket. Érdekes-
ség, hogy a cserediákprogramjuk keretében az idén 
két amerikai és egy thaiföldi lány is segített nekik 
ajándékot osztani. 

Hallomások alapján kérdőjelezték meg a jogi kari HÖK-választásokat 

Hét pontba foglalt vádak 
A szegedi egyetem jogi kari hallgatói önkor-
mányzati választások szabályosságát és érvényes-
ségét kérdőjelezi meg az egyetemi hallgatói ön-
kormányzat felügyelőbizottságának egyik tagja. 

Alattyáni István, a Szegedi Tudományegyetem 
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (SZTE 
EHÖK) felügyelőbizottsági (fb) tagja arról tájékoz-
tatta Merényi Máriát, az SZTE főtitkárát, hogy sze-
rinte.a jogi kari hallgatói önkormányzati (HÖK) vá-
lasztásokat szabálytalanul bonyolították le. Alaty-
tyáni hét pontban foglalta össze aggályait, amelye-
ket az SZTE EHÖK választási rtikai kódexének 
megsértésére alapoz. Noha a kódex tényleg létezik 
az egyetemen, az semmilyen kötelező jellegű erővel 
nem bír, mivel nem része az EHÖK alapszabályá-
nak. Az fb-tag lapunknak elmondta, állításai nagy 
részét hallomásokra alapozta, melyek a jogi kari 
HÖK-választások lezárultával jutottak tudomásá-
ra. Alattyáni tagja volt a szavazatszámláló bizott-
ságnak, ahonnan egyéb elfoglaltságai miatt a végle-
ges összesítés előtt távozott. Aláírásával utólag kel-
lett volna hitelesítenie a jegyzőkönyvet. Erre ígére-
tet is tett Márkus Andrásnénak, a jogi kar dékáni 
hivatalvezetőjének, azonban kötelezettségének az-
óta sem tett eleget. 

- Számtalanszor tapasztaltam a választások ideje 
alatt - magyarázta Alattyáni István - , hogy a hall-

gatóktól nem kérik el a diákigazolványukat. Ezt 
többször is jeleztem Gerber Miklósnak, az fb elnö-
kének, aki nem reagált észrevételeimre. 

Ezzel ellentétben Gerber azt állította lapunknak, 
hogy Alattyáni egyetlen egyszer sem kereste meg őt 
sem a jelölés, sem pedig a választás ideje alatt az-
zal, hogy szabálytalanság történt volna. 

Az SZTE főtitkárához eljuttatott beadványhoz 
Alattyáni több olyan levelet is csatolt, amelyeket 
Mák Balázs EHÖK-elnök írt. Gerber Miklós nem 
tudta megmondani, hogyan jutott hozzá Alattyáni 
a hivatalos iratokhoz. Alattyáni azzal is megvádol-
ta a szavazás lebonyolítóit, hogy közülük többen 
„vélhetően függőségi viszonyban állnak" a jelöltek-
kel, kiválasztásuk nem megfelelően történt. Gerber 
Miklós ezzel ellentétben szabályos kiválasztásról 
számolt be, egyben hangsúlyozta: nem tud az állí-
tólagos „függőségi viszonyokról". 

- Azért is furcsállom ezt az állítást, mert Alattyá-
ni is tagja volt a szavazatszámláló bizottságnak és 
akkor semmilyen észrevételt nem tett - közölte az 
fb-elnök. 

Az esetről, az esetleges visszaélésekről sem a 
megválasztott kari HÖK-elnök, Telegdy Gergely, 
sem a kar dékánja, Szabó Imre nem kívánt nyilat-
kozni. Utóbbi mindössze annyit mondott: nem tud 
semmiféle szabálytalanságról. 

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ 

Vadasparki 
húsvét, 
toj ásóidul 
A Szegedi Vadaspark húsvéti to-
jásvadászata már hagyomány-
nak számít. A vadaspark terüle-
tén rejtenek el tojásokat, amiket 
vasárnap és hétfőn a gyermekek-
nek kell megkeresniük. A leg-
többet összeszedők kiérdemlik a 
„rettenthetetlen tojásvadász" cí-
met. Újdonság, hogy az idén elő-
ször minden órában kisorsolnak 
egy szerencsés tojásvadászt, aki 
egyéves bérletet nyer a vadas-
parkba. A húsvéti ünnepek alatt 
nyílik meg a park új dél-ameri-
kai trópusi háza is, amit az egy-
kori majomházból alakítottak 
ki. A dzsungelek hangulatát idé-
ző környezetben ritka, kihalás-
tól veszélyeztetett fajokat is be-
mutatnak. így többek között az 
arany oroszlánmajmocskát, il-
letve a fehérarcú selyemmaj-
mocskát. De a házban kapott 
helyet az ajándéka kapott hom-
loklebenyes baziliszkusz és az 
Amazonas húsevő hala, a vörös 
hasú piránja is. 

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy kisfiú 

Balesetdömping nagypénteken 
Rövid időn belül három baleset 
történt pénteken Szegeden és 
környéken. Egy autó felborult, 
egy kisfiút elgázoltak, egy mo-
toros pedig elesett. 

Árokba lökött egy Fordot egy ka-
mion tegnap délelőtt az 55-ös fő-
úton a rúzsai elágazás közelében. 
Szeged felől egy trágyát szállító 
pótkocsis traktor tartott Doma-
szék felé. A lassú járművet egy 
szlovén rendszámú kamion előz-
ni kezdte a balra ívelő kanyar-
ban, és összeütközött a szemből 
érkező Ford Fiestával. A kisautó 
vezetője hiába fékezett mintegy 
harmincméteres féknyomot 
hagyva, az ütközést már nem 
tudta elkerülni. 

A karambol következtében a 
Ford az oldalára borulva állt meg 
az út menti árok szélén. A sze-
mélykocsit vezető 24 éves fiatal-
ember fejsérülést szenvedett. Az 
55-ös főutat a helyszínelés és a 
műszaki mentés idejére másfél 
órára lezárták, a forgalmat rend-
őrök irányították. 

- Nagyon nagy csattanást hal-
lottunk, azt hittük, bomba rob-
bant. A kutyák is vinnyogtak "a 
félelemtől - mesélte az egyik út 
menti ház lakója. Sikéné Kelele-
men Ibolya félelmében sírva fa-
kadt. - Az még nem lenne baj, 
hogy kanyargós az út, de még 
gyorsan is hajtanak. Nem tartják 

A „nycrcmcnyautó" feliratú Ford Fiesta az ütközés után az oldalán landolt. Fotó: Miskolczi Róbert 

be a hatvanat, pedig itt a tábla -
folytatta a baleset fültanúja, aki 
egyébként most jött haza Olasz-
országból, ahol szerinte óvato-
sabbak az autósok és jobban vi-
gyáznak egymásra az emberek. 

Kora délután szinte egy időben 
két baleset történt Szegeden. A 
Csongrádi sugárút végén szállt le 
a 2-es buszról egy kilencéves kis-
fiú, aki egy másik busz takarásá-

ból lépett ki az úttestre. A Sándor-
falva felől érkező Mercedes sze-
mélygépkocsi vezetője látta, hogy 
mások is a busz mögül lépnek ki, 
ezért lassított, ám a balesetet nem 
tudta elkerülni, a kisfiút elütötte. 
A fiú megpördült a levegőben, 
majd a betonra csapódott. A gyer-
meket súlyos fejsérüléssel szállí-
tották a Il-es kórházba. 

A történtek után negyed órával 

egy kanyarodó gépkocsi jobb 
visszapillantót tükre összeakadt 
egy 65 éves motorozó férfi hátára 
erősített horgászbottal a Kálvin 
tér közelében, a Tisza Lajos kör-
úton. A motoros emiatt megbil-
lent és elesett. A szerencsétlenül 
járt horgász könnyebb sérüléssel 
megúszta a nem mindennapi ta-
lálkozást. 

A. T. 1. 

Egyre többen ülnek ittasan volán mögé 

Zsebesekre vadásznak 
a szegedi rendőrök 

A szegedi Mars téren tegnap délben rendőrkézre akadt egy zseb-
t o l v a j . Fotó: Miskolczi Róbert 

A rendőrség a húsvéti ünnepek 
alatt megpróbálja kiszűrni az 
ittas vezetőket. A megyei fő-
kapitányság emellett arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a piacokon, 
zsúfolt bevásárlóközpontokban 
rengeteg a zsebtolvaj. 

Bár nem lesz több közlekedési 
rendőr az utakon, fokozott ellen-
őrzésekre kell számítani Csong-
rád megyében. A korábbi tapasz-
talatok szerint húsvétkor jelen-
tősen megemelkedik az ittas ve-
zetők száma, a rendőrség pedig 
megpróbálja kiszűrni őket. 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a zsúfolt helyeken 
felbukkanhatnak a zsebtolvajok. 

Kéri József rendőr őrnagy, a fő-
kapitányság közrendvédelmi 
osztályának vezetője elmondta, 
az ünnepi bevásárlási láz hevé-
ben az emberek gyakran feledé-
kenyebbek, figyelmetlenebbek. 

Ezt, valamint a nagy tömeget és 
zsúfoltságot használják ki a 
zsebtolvajok. 

- A bűnügyi statisztika is azt 
mutatja, hogy ilyenkor nő a zseb-
lopások száma. Ezért a közterü-
leteken, piacokon fokozott rend-
őri jelenlétre lehet számítani az 
elkövetkező napokban - tájékoz-
tatta lapunkat az osztályvezető. 
Kéri József arra figyelmeztette az 
autósokat, hogy értékeiket ne 
hagyják gépkocsijukban, a bevá-
sárlók pedig ügyeljenek értékeik-
re. Vásárláskor például ne a tás-
ka tetején tartsuk a pénztárcán-
kat. 

A Mars téri zsúfoltságot ki-
használva a zsebesek már tegnap 
akcióba léptek. Pénteken a déli 
órákban egy idős férfi pénztárcá-
ja tűnt el, ám a helyszínre rövid 
időn belül kiérkező rendőrök 
azonnal előállították a gyanúsí-
tottakat. 

A. T. J. 

Németh Lászlóra 
emlékeztek 
A vásárhelyi Égető Eszter című 
regényével a magyar irodalomba 
nevét beíró Németh Lászlóra 
emlékeztek születésének 102. 
évfordulóján a gondolkodó egy-
kori Bercsényi utcai lakóházánál. 
A vásárhelyi száműzetése idején, 
a református gimnáziumban 
óraadóként dolgozó Németh 

László vezéreszméje a műveltség 
és a minőség lett - emelte ki em-
lékbeszédében Almási István al-
polgármester. Az ünnepség részt-
vevői megkoszorúzták az író vá-
rosi könyvtár előtti mellszobrát 
is. Közreműködtek a Németh 
László Gimnázium és Általános 
Iskola diákjai. 


