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A megyeszékhely intézményeit a környékbeliek mentik meg 

Szegeden nem zárnak be középiskolát 
A szegedi középiskolákba meg-
felelő számban jelentkeztek a 
diákok, így nem zárnak be in-
tézményt a következő tanév-
ben. Az önkormányzati fenn-
tartású középiskolákban ki-
lencvenegy első osztály indul 
szeptemberben - szinte min-
denhol teljes létszámmal. 

Budapesten három középiskolát 
zárnak be a tanév végén a gyer-
mekszám csökkenése miatt. A 
Csongrád megyei önkormányzat 
által fenntartott középfokú okta-
tási intézmények közül - amint 
arról beszámoltunk - a puszta-
mérgesi középiskola küzd lét-
számgondokkal. Itt - mivel csak 
16-an jelentkeztek az első évfo-
lyamra - fennáll a veszély, hogy 
bezárják az iskolát. 

- Az országos tendenciával el-
lentétben Szegeden növekedett a 
gyermeklétszám az elmúlt há-
rom évben a városi fenntartású 
középiskolákban - nyilatkozta 
lapunknak Kardos János. Az ön-
kormányzat oktatási irodaveze-
tője szerint cz jórészt annak kö-
szönhető, hogy még mindig na-
gyon sokan jelentkeznek a város 
környéki településekről a szegedi 
középiskolákba. A megyeszékhe-
lyen tanuló középiskolások több 
mint 40 százaléka nem szegedi. 

Szegeden az önkormányzat 19 
középiskolát tart fenn, ahol je-
lenleg több mint 12 ezren tanul-
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HARMINCÖTÉN 
EGY OSZTÁLYBAN 
A középiskolákban 28 a tör-
vény által meghatározott át-
lagos létszám, de legfeljebb 
35 gyerek járhat egy osztály-
ba. így elméletileg akár öt 
diákkal is indulhatna osz-
tály. Kardos János oktatási 
irodavezető szerint azonban 
ez elképzelhetetlen, mert a 
kis létszámú osztályokat 
nem finanszírozná a fenn-
tartó önkormányzat. 

A Tömörkényben hat első osztályt indítanak Fotó: Gyenes Kálmán 

nak nappali tagozaton. A 
2005/06-os tanévre közel há-
romezer helyet hirdettek meg a 
középiskolák a 91 első évfolyam-
ra. A diákok több helyre is pá-
lyázhattak. A szegedi középisko-
lákban idén 13 ezer jelentkezést 

regisztráltak. Az irodavezető 
nem árulta el, hová jelentkeztek 
a legtöbben, illetve a legkeveseb-
ben, mert az szerinte „ebben a 
struktúrában dezinformációként 
hatna". Annyit elmondott: so-
kan voltak olyanok, akik a vá-

gyott iskola mellett megjelöltek 
„biztonsági szelepeket" is. A diá-
kokat nemrégiben értesítették, 
hogy felvételt nyertek-e az adott 
intézménybe. A fellebbezéseket 
június elsejéig bírálják el. 

- A szegedi középiskolák nin-

csenek veszélyben, várhatóan a 
következő tanévben nem kell be-
zárni középfokú oktatási intéz-
ményt a városban - hangsúlyoz-
ta az irodavezető. A Tömörkény 
István gimnáziumnak - ahol hat 
első osztályt indítanak - nincs 

beiskolázási problémája - tudtuk 
meg Kühn Jánostól. Az igazgató 
elmondta, hogy évek óta többen 
jelentkeznek hozzájuk, mint 
amennyi diákot felvehetnek. 
Idén négy és félszeres volt a túlje-
lentkezés a Tömörkényben. A 
gimnáziumban a törvényi maxi-
mumot fogják súrolni az osztály-
létszámok. A Vedres István szak-
középiskolának sincsenek lét-
számgondjai, hiszen a 96 helyre 
336-an jelentkeztek. Dobó Lász-
ló igazgató elmondta, hogy a 
rendszerváltás környékén voltak 
hullámvölgyben, amikor szétes-
tek a nagyvállalatok, de azóta fo-
lyamatosan nagy az érdeklődés 
az építőipari középiskola iránt. 
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A Közel-Keleten került meg a magyar sólyom 

Állatcsempészet, nagy tételben 
A Közel-Keleten került meg egy Magyaror-
szágról kicsempészett kerecsensólyom. 
Hogy hazánkból származik, csupán abból 
derült ki, hogy a fiókát korábban a madár-
tani egyesület szakemberei meggyűrűzték. 
Az egzotikus állatok közül a teknősök és a 
papagájok a legveszélyeztetettebbek. Az ál-
latcsempészet jövedelmezősége a fegyver-
és a drogkereskedeleméhez hasonlítható. 

Olykor csak a többszörös véletlen segít kézre 
keríteni egy-egy, az országból kicsempészett 
állatot - mondja Lovászi Péter, a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület 

(MME) megyei szervezetének titkára. A kö-
zelmúltban az Egyesült Arab Emírségekben 
került meg egy, Magyarországról illegálisan 
kivitt kerecsensólyom. Csak úgy derült ki, 
hazánkból származik, hogy az MME szak-
emberei fióka korában - még röpképtelen 
volt - meggyúrűzték. Miképp kerülhetett 
külföldre? A gyűrűzés megtörténte után vala-
kik illegálisan kiszedték a fészekből és kijut-
tatták az országból. Hidvalévő, az arab orszá-
gokban nagy hagyományai vannak a solymá-
szatnak, tehetős emberek vagyonokat fizet-
nek egy-egy, vadászatra betanított sólyomért. 
Ebben az esetben is ez történhetett. Csak-

Az állatcsempészet jövedelmezősége a fegyver- és a drogkereskedelemhez mérhető. Lefog-
lalt védett tcknőcök Fotó: Karnok Csaba 

hogy a szelídített sólyom egy idő után meg-
szökött, s miután nem tartott az embertől, 
Dubaiban kézre került. 

A hüllők is veszélyben forognak. A kizáró-
lag Magyarországon honos parlagi vipera ná-
lunk is rendkívül ritka. A Kiskunsági Nem-
zeti Park természetvédelmi őrei már talál-
koztak a területen parlagi viperát kereső cseh 
gyűjtőkkel - az eset sokatmondó, mert a hül-
lőtartás Csehországban, Szlovákiában egy-
aránt nagyon elterjedt. 

Előfordul: nem tőlünk kivinni, hanem hoz-
zánk behozni akarnak védett állatokat. Jelen-
leg is a Szegedi Vadasparkban élnek azok a 
süvöltők, tengelicek - apró énekesmadarak - , 
melyeket Szerbiából igyekeztek bejuttatni a 
határon nemrég. Miután nálunk is honos 
madarakról van szó, bírósági ítélethozatal 
után - amikor már nem töltenek be bűnjel-
szerepet - elengedik őket. Szintén a vadas-
parkban találtak otthont, ez esetben véglege-
set, azok a görög, illetve Közép-Afrikából 
származó résteknősök, melyeket még febru-
árban akartak illegálisan bejuttatni az or-
szágba, illegális állatkereskedők. A résteknős 
hazájában, ma még közönséges, de ha ilyen 
ütemben juttatják világszerte mindenhová, 
nemsokára nem lesz az. Az állatcsempészet 
egyik legjövedelmezőbb ága épp a teknőske-
reskedelem, ugyanez a papagájokról is el-
mondható. Az illegális állatkereskedők fegy-
ver* és drogcsempészekhez hasonló haszonra 
tesznek szert. Az uniós országok közötti, ille-
gális szállítást megkönnyíti, hogy nincs vám-
vizsgálat. A veszélyeztetett állatok kereske-
delmének csőkkenésének - a szabályok to-
vábbi finomításáig - a tudatformálás is fon-
tos eszköze. 

- Védett, illetve a washingtoni egyezmény 
hatálya alá eső élőlények egyik országból a 
másikba való juttatásához a természetvédel-
mi hatóság, nálunk az Alsó-Tisza Vidéki Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség engedélye szükséges - hívja föl a 
figyelmet a szakember. Az EU-szabályozás 
értelmében, ha valaki védett állatot tart, be 
kell jelentenie a hatóságnak, s az élőlény 
egyedi azonosító jelet kap. A madár lábára el-
távolíthatatlan gyűrű kerül. A teknősök ese-
tében, amíg az állat kicsi, lefényképezik, s 
haspáncéljának ujjlenyomathoz hasonlóan 
jellemző mintázata alapján azonosítják, a ki-
fejlett egyedbe pedig rizsszem nagyságú, az 
azonosítást és a nyomon követést lehetővé 
tevő mikrochipet ültetnek. A zöld hatóság-
nál, létrejötte óta, sok tenyésztő jelentkezett 
állatait azonosíttatni - csupán így vehetnek 
részt velük kiállításokon, börzéken. A szak-
ember a meglehetősen kaotikus állatcsempé-
szeti, s védettállat-tartási helyzet lassú javu-
lására számít. 
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A határon túlról is érkeztek pályamunkák 

Kisgrafikai találkozó 
a Somogyiban 
Szegeden rendezik meg a Kisgrafika Baráti Körök országos ta-
lálkozóját, melynek védnöke Kopasz Márta képzőművész, Szeged 
díszpolgára. A megnyitót tegnap tartották a Somogyi-könyvtárban, 
ahol köszöntőt mondott Tóth Károly önkormányzati képviselő, a 
Szeged Város Közösségéért Közalapítvány elnöke. A szegedi grafika 
múltjáról és jelenéről Tóth Attila művészeti író beszélt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A találkozó szervezői a József Attila-centenárium, illetve a könyvtárat 
megalapító Somogyi Károly életművének tiszteletére grafikai pályá-
zatot írtak ki. 

A határon túlról (Szabadkáról, Szlovéniából, Romániából) is érke-
zett pályamunkák és alkotók révén a találkozó nemzetközi. Az ex lib-
risekből, a Szegedi Pantheon kisgrafika-sorozatból és a találkozóra 
készült mappa lapjaiból rendezett kiállítást Kőnig Róbert, a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem docense nyitotta meg. A rendezvényen ki-
állítóként is részt vesz Kass János Kossuth-díjas grafikusművész, a 
város díszpolgára. 

A ma 16 óráig tartó találkozó és a tárlat színhelye a Somo-
gyi-könyvtár (Dóm tér 1-4.) alagsori klubhelyisége. Az összejövetel 
érdekes színfoltja, hogy a kisgrafika barátai gyűjteményüket az egy-
mással folytatott csere révén is gazdagítják. 

A képen ttmató autó csak «MOtTáckk 

Most 5 0 0 OOO Ft kedvezménnyel! 
A Focus-család egyterűjében egyedi megoldásainak köszönhetően 
valóban élmény az utazás: 

. • nagyvonalú helykínálat 
r > • sokoldalú tárolókapacitás 

Tüv • praktikusan variálható belső tér 
• hatalmas, bővíthető csomagtér 
• számtalan kényelmi és biztonsági felszerelés 

Győződjön meg róla Ön ¡8 márkakereskedésünkben! 
Az akció ZOOÍi február 1-től 2005. jún ius 30 - l g kötö t t vevöszarzödésokre . il letve 
a készlet erejéig érvényes. 
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