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Francia „időutazók 
Szegeden 

Élelmiszergazdasági szak-
emberekből álló küldöttség töl-
tött két napot Szegeden és a 
Dél-Alföldön. A hat finistere-
inek gazdag programot állítot-
tak össze a vendéglátok, Tűhe-
gyi József szegedi alpolgár-
mester, Mécs Imre, az önko-
rmányzat tudományos és felső-
oktatási bizottságának elnöke, 
valamint Csikai Miklós, az Or-
szágos Zöldség Terméktanács 
és a szentesi Árpád Szövetke-
zet elnöke. A növénytermesz-
tés, állattenyésztés és a megter-
melt értékek kereskedelme, 
feldolgozása, minősítése, a me-
zőgazdaságga l fog la lkozó 
alkalmazott tudományok hely-
zete volt az, amit helyszíni lá-
togatásaik alapján összevethet-
tek az otthoni tapasztalataik-
kal. 

A tegnapi összegző tanács-
kozásokat követő sajtótájékoz-
tatón elhangzott sommás meg-
állapítás lehangoló és biztató is 
lehet egyben. Azokkal a terme-
lők számára kaotikus viszo-
nyokkal szembesültek, melyek 
a 20-30 évvel ezelőtti Francia-
országot jellemezték. így csak 
kelet felé kellett ahhoz venniük 
az irányt, hogy időutazónak 
érezzék magukat. A biztatásuk 
pedig a náluk kialakult gyakor-
lat felvázolása volt. A mező-
gazdasági termelők ott meg-

szervezték önmaguk érdekvé-
delmét, és a kereskedelemben 
létrehozták azokat a koncent-
rált, tőzsdei viszonyokat, me-
lyekkel megszüntették kiszol-
gá l ta to t t ságukat . Tekintve , 
hogy ez elsősorban a termelók 
érdeke, helyettük érdemben 
senki sem változtat ezen. 

Az EK Overture programja 
- melynek része volt e láto-
gatás - szeretne segíteni ab-
ban, hogy térségünk is elfog-
lalhassa az őt megillető helyet 
az egységesülő Európa közös-
ségében. Az efféle tapasztalat-
cseréken elmondottak meg-
szívlelése már a mi felelőssé-
günk. Csikai Miklós ehhez 
még hozzáfűzte, hogy a pia-
cokra induló kertész karaváno-
kon nem ú jabb betonozot t 
piacterek segíthetnek, hanem a 
piac, mint rögzített időpontban 
működő, s a szolidaritás ele-
meit is magán viselő rendszer 
kiépítése. Az alapozást a kerté-
szek erős szakmai szövetségé-
nek megteremtésével kellene 
elkezdeni, s utána következhet-
ne a fejlesztés anyagi hátteré-
nek biztosítása, mondjuk az 
önerő mellett adókedvezmé-
nyek formájában. Természete-
sen ez a színvonal már garan-
tált minőségű termékeket felté-
telez. 

T. Sz. I. 
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Falikép az óvodában 
Vidám napjuk volt tegnap a 

Gyertyámos utcai óvoda apró-
ságainak, születésnapot is ün-
nepeltek, ajándékot is kaptak 
hozzá. Évről évre szépülő óvo-
dájuk 30 éves lett, s ez alka-
lommal szép festményt kaptak 
az épület előcsarnokának díszí-
tésére. Nóvák András festőmű-
vész-tanár felkérésére a Juhász 

Gyula Tanárképző Főiskola 
rajz-művészettörténet tanszék 
növendékei vállalták egy fest-
mény elkészítését az óvoda ré-
szére. A színpompás ajándékot 

• végül Márkus Krisztina ne-
gyedéves hallgató készítette el, 
és adta át a vidám gyereksereg-
nek. 
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• Mi késztette a tervezőket, 
a vállalkozókat arra, hogy 
Világ Utcáját álmodjanak 
Szegedre? 
A p r ó J u h á s z J á n o s : 
- Elsősorban az a tehetetlen, 

zsibbadt állapot, ami a városra 
telepedett, és amelyben a tenni 
akaró ember szinte rosszul érzi 
magát, vagy elmenekül. Má-
sodsorban az a tudat, amellyel 
az apa a fiáért felelősséggel 
tartozik. Nincs annál lehan-
golóbb érzés, amikor pozitív 
jövőkép nélkül kerülnek ki 
fiatal, tizen- és huszonévesek a 
nagybetűs élet helyett az ut-
cára! Harmadsorban a város 
iránt érzett szeretet. A mi kor-
osztályunk örökölt eleitől egy 
olyan várost, amely többször 
támadt fel. Azt a várost, azt a 
Szegedet, amelybe oly jó volt a 
visszatérés, lelkében nyitott 
volt az ország, a világ felé. 
Amelyben a „gyüttmönt em-
bör" is otthonát lelte. Azt a 
várost, amely fáklyája volt a 
régiónak. Úgy érezzük, nekünk 
is egy ilyen várost köteles-
ségünk továbbadni az utánunk 
jövőknek. Negyedsorban a föl-
ismerés , hogy mi a város 
lehetősége, küldetése a világ-
ban, Európában és az ország-
ban. 

Mindezt takarja a projekt 
azon gondolata, hogy rehabi-
litál és egyben újat teremt, 
betöl teni Kelet és Nyugat 
között a híd szerepét. Rá kel-
lett j önnünk , hogy Európa 
nyugati fele nem fogadta osz-
tatlan örömmel gazdasági téren 
közeledésünket. Több hullám-
ban élte ezt meg Magyaror-
szág. Elsó hullámban kitaka-
rítottuk a nyugati autófoncs-
telepeket. Másodikban jelent-
keztek a konkurencia kivásár-
lók. És jön a harmadik hullám, 
a hosszabb távban gondolko-
dóké, melynek fogadására mi 
készülünk. A projektet tehát 
úgy is értékelhetjük, mint a fo-
gadás európai mércéjű feltéte-
leit biztosító beruházást. 

• Hogyan kezdődött a ter-
vezés? 
N ó v á k I s t v á n : 
- A munkát idén februárban 

kezdtem el. Akkor már a hely-
kiválasztás is elkezdődött. A 
Délterv, öt helyszínt vizsgálva, 

Rókuson épül a Világ Utcája? 
Mottó: „Ültessen bár egyetlen fát, sőt védje a néhány még s néhány már létezőket s 

bizony mondom, nagyobb szolgálatot teend vére s hona kifejtésére mint maga is gon-
dolná." 

Széchenyi István 

Ha elfogadjuk a szentenciát, miszerint egy város ereje 
a civil kezdeményezésben, annak szüntelen megújulá-
sában, illetve megvalósulásában rej l ik - mi tagadás , 
nemigen büszkélkedhetünk az u tóbbi időkben azzal, 
hogy Szeged erős város. Nemigen születtek „városerőt" 
igazában magukban hordozó, a város karakterét formál-
ni képes, valódi fe j lődést hozó, ember lép tékű elkép-
zelések (tisztelet a néhány kivételnek). Miértjét kutatni e 
jelenségnek külön tanulmány tárgyát képezi. Ám e he-
lyütt most nem erre vállalkozunk, hanem megkíséreljük 
inkább felmutatni annak a szegedi civil kezdeményezés-
nek a lényegét, amely hosszú-hosszú idő után erőt adni, 
sugározni látszik. Erről beszélgettünk a Világ Utcája 
Kft . ügyvezető igazgatójával, Apró Juhász Jánossal és 
Nóvák I s tván Yb l -d í j a s épí tésszel , a p r o j e k t főépí-
tészével. 

a projekt egy részének meg-
valósítására a rókusi városrészt 
tartotta legalkalmasabbnak. A 
„hely szelleme" már a klasszi-
kus világban meghatározta az 
épületek helyének megvá-
lasztását. A lucus egy bizonyos 
sajátos helyzetben lévő épüle-
tek viszonya. A javasolt rókusi 
terület szervesen kapcsolódik 
Szeged városszerkezetéhez. A 
jelenleg lepusztult és beépítet-
len terület, a Rókusi körú t -
Körtöltés utca-Bálint Sándor 
utca által határolva a régi vá-
rosrész és az új lakótelep talál-
kozási pontján helyezkedik el. 

A szakmai szempontok mér-
legelésével már az első tervek 
egy olyan utca, tér, és zöldte-
rületi rendszert próbáltak vá-
zolni, amely alkalmas lehet a 
lakótelep és a lakótelepi ember 
rehabilitálására is. A jelenlegi 
intézmény, sportterület, pihenő 
és kommunikác iós terület 
nélküli lakótelep alkalmatlan 
az igazi városi életre. A házak-
ba bezárt emberek ingersze-
gény környezetüket elhanya-
golják, nem érzik sajátjuknak. 
Hiszek abban, hogy megfelelő 
környezetkultúrával létreho-
zott, gondozott, humánus kör-
nyezet a j e len leg i garázda 

indulatokon is javíthat. Nem 
tudom elhinni, hogy azokat az 
értékeket, amelyek itt létre-
jöttek, pusztulni kell hagyni. A 
környezetpusztulás emberha-
lálhoz vezet. 

A lucus itt ezt „sugallta", 
azaz csak ilyen nagyságú prog-
ramokkal válhatnak ezek a te-
rületek emberhez méltó kör-
nyezetté. 

• Mik kerültek be alapként 
a projektbe, s miért éppen 
azok? 
N ó v á k I s t v á n : 
- A várospolitikai és szak-

mai döntések végül egyes ere-
deti projektelemek elhagyását 
javasolták.Maradt a „Világ Ut-
cája", amely fedett utcaként 
biztosíthatja - a téli időszak-
ban is - az intenzív városi éle-
tet. Az ide kapcsolódó üzletek, 
irodák, szolgáltatók, a kiállítási 
helyiségek megfelelő építészeti 
térformálással nemcsak a ró-
kusi lakótelep, hanem Szeged 
egész lakosságát szolgálják. A 
fedett utca, a tengelyében a 
kongresszusi, kiállítási központ 
előadóival, kiállítóterületeivel 
egész évben üzemel, és a szak-
mai kiállítások, a kongresszu-
sok mellett a város szellemi 
életének gerjesztőjévé válhat. 

• Úgy tudom, a „Horizont 
Program " elsősorban olyan 
vállalkozásoknak ajánlha-
tó, amelyek jutalmazni sze-
retnék legjobb munkatársa-
ikat, miközben költségeiket 
a minimálisra kívánják 
csökkenteni. Milyen mó-
don? 
- Egy 10 ezer forintos juta-

lom a cégeknek több, mint 15 
ezer forintba kerül - és a mun-
katárs, adott esetben negyven 
százalék jövedelemadót fizet-
het utána. Magyarán: 15 ezer 
forintból mintegy 5 ezret kap 
kézhez a jutalmazott, az egyéb 
közterhek megfizetése után. A 
Horizont Program segítségével 
viszont, ehhez képest többszö-
rösen - akár négy és félszere-
sen is - hasznosulhat a vállalat 
ilyen célra fordított minden fo-
rintja. Ugyanakkor a cég és 
jutalmazott egyaránt tökélete-
sen betartja az adózás szabá-
lyait. Az együttműködés kere-
tében az Europool létrehozott 
egy nyilvános kibocsátású zárt 
végű értékpapír befektetési ala-
pot, amelynek hozadékát for-
dítják az Évgyűrű nyugdíjkie-
gészítő biztosításra. Lényegé-
ben ez a befektetési alap te-
remti meg a biztosítási díjat. A 
biztosított természetesen a már 

Széles Horizont 
Új konstrukció vállalkozásoknak 

A magyar befektetési és pénzügyi piac hatalmas válto-
zásokat él át napjainkban és nem csupán a színre lépő ú j 
szereplők miatt. A legújabb termék - amelyet az ÁB-AE-
GON Altalános Biztosító Rt. és az Europool Befektetési 
Alapkezelő Kft. dolgozott ki - elsősorban konstrukciójá-
val tűnik ki: azzal, hogy egyesíti magában egy befektetési 
alap és egy biztosítás előnyeit - kezdi tájékoztatóját Fodor 
Jánosné Fiókigazgató. - A Horizont Program fantáziane-
vű ú j konstrukció egy speciális befektetési alapot és egy, 
jelenleg is a piacon lévő nyugdíjkiegészitő biztosítást fog-
lal magában, mégpedig oly módon, hogy a magyar bizto-
sítási piacon eddig teljesen ismeretien pénzügyi hátteret 
épít fel. Az ilyen típusú termékek napjainkban külön ka-
tegóriát képeznek a fej let t nyugat -európa i pénzügyi 
biztosítási piacon, így e konstrukcióval nagy előrelépés 
tehető ezek irányába. 

említett vezető vagy beosztott 
munkatárs. 

• Hogyan történik mindez 
a gyakorlatban ? 
- Az adott cég jutalom he-

lyett hitelt ad kiválasztott mun-
katársainak. Ezen a pénzen a 
munkatársak Horizont befekte-
tési jegyet vásárolnak. Mivel a 
zártvégű befektetési alapok je-
gyeinek jegyzésére fordított 
összeg az éves összjövedelem 
harminc százalékáig levonható 

az adóalapból, az illetők jogo-
sultak lesznek e kedvezmény-
re. A befektetési alap által kifi-
zetett négyéves hozam pedig 
nyugdíjbiztosítás formájában, 
jelentős kamatokkal gyarapo-
dik tovább. 

Jól jár a jutalmazó cég is, 
hiszen saját gazdálkodásának 
legfőbb gazdasági mutatóit 
mérlegelve, meglepően ala-
csony ráfordítással biztosíthat 
magas juttatást dolgozóinak. A 
befektetési alap futamidejének 

lejártakor a nyújtott hitelt is 
visszakapja. 

• Miként működik az új 
konstrukció? 
- A befektetési alap jegyzé-

se 1993. október 4-én indult és 
idén december 17-ig tart. A 
forgalmazó, az ÁB-AEGON 
tulajdonában lévő ÁB-Monéta 
Kft., az ország egyik legna-
gyobb értékpapír-forgalmazó 
cége. A befektetési jegyek ter-
jesztése az ÁB-AEGON üz-
letkötői közreműködése révén 
tör ténik . A kons t rukcióról 
részletes információkkal az 
ÁB-AEGON fiókjaiban dolgo-
zó szakemberek, illetve az Éu-
ropool munkatársai szolgálnak. 
Bátran állítható, hogy a Hori-
zont konstrukciója példaértékű. 
Példa arra, hogy a piacorientált 
szemléletű cégek már nem öl-
be tett kézzel vátják az ügyfe-
leiket, hanem elébük mennek: 
felmérik lehetséges igényeiket, 
s annak megfelelő finanszíro-
zási formát építenek ki. Irány-
mutató lehet ez a modern be-
fektetési, pénzügyi és a biztosí-
tási szféra számára egyaránt, 
hiszen, egyedülálló módon, a 
két terület előnyeit kölcsönö-
sen kihasználó termék jelenik 
meg a piacon - fejezte be is-
mertetését Fodor Jánosné. 

T. L. 

• Október 20-án 18 órától, a 
Modern Filológiai Munkabi-
zottság rendezésében dr. Fejér 
Adám „A relativitás elmélete 
és az elmélet relativitása - A 
humán szempont érvényesít-
hetősége a te rmésze t tudo-
mányban" címmel tart előa-
dást. 

Ugyanezen a napon 19 órá-
tól, a Genet ikai Munkabi -
zottság Ifjúsági Bizottsága tart-
ja soros ülését dr. Deák Péter 
vezetésével, aktuális kérdések-
ről. 

Október 21-én 13.30 órától 
a Neveléstudományi és Pszi-
chológiai Szakbizottság rész-
képességzavarok korai fel-
derítésére alakult munkabizott-
ság várja az érdeklődőket az 

A szálloda a terület és a kong-
resszusi központ idegenforgal-
mát szolgál ja . A lakótelepi 
templom a humanizáló törek-
vések hordozója. 

A területen elhelyezett 370 
lakásból a 100 lakásos garzon-
ház a fiataloknak próbál lehe-
tőséget adni az első lakás meg-
teremtésére . A lakásépí tés 
megindítását az alapprojekt is 
célul tűzte ki, amely e területen 
találkozott az önkormányzat ez 
irányú törekvéseivel. 

• Hogyan fogadták a vá-
roslakók, különösen a ró-
kusiak a Világ Utcája ter-
veit? 
Apró Juhász János: 
- El kell mondani, hogy az 

elmúlt egy évben úgy a közvet-
lenül érintett rókusiak, mint a 
város, de a térség lakóinak ér-
deklődése, szolidaritása, a tö-
rekvéseinknek rendkívül ma-
gas polgári intelligenciával tör-
tént megértése, sokszor segített 
túl bennünket azokon a mély-
pontokon, amikor a meg nem 
értés, a sanda rosszindulat,a 
bürokrácia miatt kábultan ros-
kadoztunk.A lakossági fóru-
mon kapott egyértelmű támo-
gatás óta is a polgárok érdeklő-
dése, biztatása folyamatos. 

• Milyen reményeik van-
nak? 
A p r ó J u h á s z J á n o s : 

- Reményeink? Elsősorban 
abban bízunk, hogy a város 
közgyűlése elé kerül végre 
közel egyéves kínlódás után a 
programjavaslat. Másodsorban 
abban, hogy a képvise lő-
testület megérti törekvésünk 
lényegét, célját és partnerként 
járul döntésével a megvalósí-
táshoz. Harmadsorban remény-
kedünk abban, hogy a tényle-
ges kivitelezést mielőbb meg-
kezdhetjük, és hamarosan hall-
hatjuk az ácsok szekercéjének 
zenéjét, a város polgáraival 
együtt! 

Szabó Magdolna 

ASzAB 
hírei 
óvónői továbbképzés záró ösz-
szejövetelére. 

Október 22-én 14 órától az 
Orvostudományi Szakbizott-
ság, a SZOTE Tudományos 
Bizottsága és a SZAB Gene-
tikai Munkabizottsága közös 
rendezésében kerül sor Ernst 
Hafen professzornak, a zürichi 
egyetem tanárának a recepto-
rok viselkedésének és speciális 
befolyásolásának néhány kér-
dését taglaló előadására. 

t t ! 
S z e g e d , G u t e n b e r g u . 3 1 . 
Telefon: 327-515. (A Gutenberg u. végén, 
az általános iskolával szemben) 

S z ö r m e b u t i k 

Nemesszőrme, bundák, gallérok, sapkák , boák 
elegáns egyedi modellek, 
a jelen divat legszélesebb választéka, termelői á ron! 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig délelőtt 
9.30-12.30-ig, délután: 16-19 óráig. Péntek-szombat: 
délelőtt 9.30-12.30 óráig. Szeretettel várjuk! 


