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• A toledói vendégtanulóhoz 

„Európából jöttél, 
segítségre szorulsz" 
la Istennek, sikeres volt. Eb-
ben Ann Francis nővér, az in-
tézet igazgatója is nagy se-
gítségemre volt, mert az, ő tá-
mogatása nélkül ez bizonyára 
nem sikerül. Egyébként itthon 
már felvételiztem a jogra, fel 
is vettek, de ezt a hatalmas le-
hetőséget nem akartam elsza-
lasztani, azért maradtam kint 
majdnem egy évig. 

• S milyen volt a toledoi 
iskola? 
- A Lourdes College kivá-

ló tan in tézmény, minden 
igényt kielégít. Én a történe-
lem, az angol nyelv és iroda-
lom területén szereztem olyan 
ismereteket, amelyeket itthon 
talán másként tanultam volna, 
mert más szemszögből tekin-
tenek e tárgyakra. A tanárok 
és a diákok nagyon előzéke-

nyek, segítőkészek, ha tudják, 
hogy Európából jöttél, segít-
ségre szorulsz, mert nincse-
nek ismerőseid, barátaid, ak-
kor támogatnak abban, hogy 
beilleszkedj, megtaláld önma-
gadat. De azt hiszem, a tanu-
lásomhoz hozzá segített az is, 
hogy egy ottani családnál -
Sherry és Dick Rudellnél -
laktam, így állandóan angolul 
kellett beszélnem. Nekik is 
sokat köszönhetek, hiszen 
Amerika egy „szeletét" is be-
mutatták nekem utazásaink során. 

• Két hete tért haza vég-
leg az amerikai városból. 
Hogyan fogalmazná meg 
egy fiatal egyetemista lány 
a testvérvárosok szerepét, 
jelentőségét? 
- Csodálatosnak tartom, ha 

két távoli város között ilyen 

Már a papagáj is tudja, hogy telefonon várjuk hirdetését! 
Hétfőtől péntekig (Csak felárral 
7 12 4 8 1 2 8 1 és gyásikőilemények) 

7-15-ig: 320-239 
DÉLMAGYARORSZÁG 8-12,14-17-ig: J 1 Ö-S7S 

Az MSZP-elnökség 
Gönczöt támogatja 

A Magyar Szocialista 
Párt elnöksége azt javasolja 
a párt országos választmá-
nyának, hogy április 22-i 
ülésén Göncz Árpád köztár-
sasági elnökké jelölését tá-
mogassa - jelentette be Já-
nosi György alelnök az el-
nökség pénteki ülését kö-
vető sajtóértekezleten. Hoz-
zátette, hogy az elnökség az 
államfő megválasztásának 
módjával is foglalkozott, s 

úgy foglaltak állást, hogy az 
ország politikai stabilitása, 
társadalmi békéjének meg-
őrzése érdekében az eddigi 
e l j á r á s szer int t ö r t én j ék 
meg a választás. Az MSZP 
nem zárkózik el attól, hogy 
a jövőben a közvetlen el-
nökválasztás legyen, ezt a 
kérdést azonban a szocia-
listák szerint az ú j alkot-
mánynak kell szabályoz-
nia. 
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• Legfiatalabb - mindössze 
négy éves - testvérvárosunk 
az Amerikai Egyesült Álla-
mok Ohio államában lévő To-
ledo. Kapcsolataink egyre 
erősebbek, mind fejlődőbbek. 
Toledoban egyre sűrűbben 
fogadnak szegedi diákokat, 
így került az óceánon túlra 
1994 nyarán Antal Réka. a 
Deák Ferenc Gimnázium ta-
valy érettségizett diákja. Réka 
húsvétra érkezett haza a test-
vérvárosból, s készséggel be-
szélt ottani élményeiről. 

• Hogyan és milyen céllal 
jutott ki a távoli városba? 
- Édesanyám nagyon sze-

rette volna, ha a tudásom, il-
letve a nyelvtudásom gyarap-
szik. ezért megfelelő környe-
zetet keresett, hogy ezt meg is 
valósíthassuk. így került kap-
csolatba a Toledoi Testvérvá-
rosok Irodájával és annak ma-
gyar képviselőjével. Bálint 
Erzsébettel, aki azután segí-
tett nekem abban, hogy kijus-
sak az USA-ba. Megérkezé-
sem után két hónapig ebben 
az irodában dolgoztam, akkor 
Erzsébet úgy érezte, hogy 
nyelvi készségem már megfe-
lelő arra, hogy a Lourdes Col-
lege-ben egy ösz töndí ja t 
megpályázzak. A pályázat há-

Antal Réka 

kapcsolat alakul ki. Úgy vé-
lem, a fiataloknak is munkál-
kodniuk kell azon. hogy ezek 
a kapcsolatok minél szoro-
sabbak, s hosszú életűek le-
gyenek. Az ilyen együttmű-
ködés ugyanis hatalmas lehe-
tőségeket kínál nekik is. Na-
gyon hiányzott nekem Sze-
ged, itthon a szüleim és az 
öcsém várt rám, nagy örömet 
jelentett a viszontlátásuk, de 
nem felejtettem el ígéretemet, 
amelyet Bálint Erzsébetnek 
adtam: amit csak tehetek, 
megteszek annak érdekében, 
hogy segítsem a testvérvárosi 
kapcsolatok kiszélesítését. 

Kisimre Ferenc 

H ú s v é t e l ő t t i hétvége a R u p e s h y n é l l 

Minden gyerek és vásárló ajándékot kap a nyuszitól! 
Szombaton egész nap nyitva tartunk! D P E L ^ 

• Horn Gyula az OTP-nél 

Jó úton halad 
a bank privatizációja 

Horn Gyula miniszterelnök 
az OTP Bank központjában 
munkamegbeszélésen találko-
zott Csányi Sándor elnök-ve-
zérigazgatóval és helyetteseivel. 

A közlemény szerint a mi-
niszterelnök a tárgyalás során 
tájékozódott a bank jelenlegi 
piaci helyzetéről, és elégedet-
ten nyugtázta, hogy az OTP 
Bank pr iva t izác ió ja a kor-
mányhatározatnak megfelelő 
tar ta lommal és a tervezett 
ütemnek megfelelően halad. A 
pénzintézet vezetői szerint az 
OTP privatizációs folyamata 
az év közepéig lezárható. Ezt a 
tényt a nagy nemzetközi befek-
tetési bankokkal folytatot t 
egyeztetések is megerősítették. 
Csányi Sándor tájékoztatta a 
miniszterelnököt az OTP Bank 
lakáshitelezéssel kapcsolatos 

szakmai álláspontjáról, amely-
nek lényege, hogy adott köz-
gazdasági környezetben a 
pénzintézet lehetőségei megle-
hetősen korlátozottak e téren. 
A bank vezetői ismertették az 
elmúlt évben beindított kor-
szerű hi telkonstrukció - az 
úgynevezett halasztott kamatfi-
zetéses kölcsön - fogadtatásá-
nak első tapasztalatait, illetve 
azt, hogy milyen intézkedése-
ket tesznek a konstrukció to-
vábbfejlesztése érdekében. A 
találkozón az elnök-vezérigaz-
gató hangsúlyozta, hogy az el-
múlt évben az OTP Bank adó-
zás előtti eredményét csaknem 
megtízszerezte, és az államnak 
fizetett több mint hárommil-
liárd forintnyi adóval minden 
bizonnyal a hazai bankszektor 
legnagyobb adófizetője az OTP. 

T. Sz. I. 

KONYHABÚTOR 
- FELSŐFOKON 

Egyedi igényekkel , 
a tervezéstől, 
a kivitelzésig. 
Exkluzív bőr 
és szövet 
ülőgarnitúrák, 
étkezők ingyenes 
házhoz szállítással, 
OTP-ügyintézéssel. 

Szeged, 
Fekete sas 
u. 25. 4 
Tel . / fax : M ' 
6 2 / 3 1 2 - 9 1 

• Vendég Montenegróból 

Érdekünk a békés rendezés 
Magyarország a délszláv 

válság politikai eszközökkel 
történő, békés rendezésében 
érdekelt, és valamennyi jugo-
szláv utódállammal a hosszú 
távú érdekeken nyugvó j ó 
viszony kialakítására törekszik 
- hangsúlyozta Horn Gyula 
Milo Djukanovics-csal, Crna 

Gora (Montenegro) Köztársa-
ság miniszterelnökével Buda-
pesten folytatott megbeszélé-
sén. Hazánk ugyanakkor kö-
vetkezetesen betartja a nemzet-
közi közösség által a délszláv 
válság kapcsán hozott határo-
zatokból reá háruló valameny-
nyi kötelezettséget. 

OMFB munkatársait. Nemcsók 
János professzor, országgyű-
lési képviselő pohárköszön-
tőjét követően Pál László vágta 
át a nemzeti színű szalagot. 

Pál László megragadta az 
alkalmat, hogy kifejtse az in-
novációról alkotott vélemé-
nyét, mely szerint a hivatalno-
kok és a politika ma sem sú-
lyának megfelelően kezeli e té-
mát. Pedig gazdaságunk és tár-
sadalmunk előrehaladásának 
ez lehet az útja, s nem a ha-
gyományos technika után kul-
logás vagy a bérmunka. Sze-
rencsére a f inanszírozásból 
fokozatosan kivonuló állam 
helyén sorra je lennek meg 
elhivatott tudósok és innovatív 
gondolkodású vál la lkozók, 
akik nem engedik meg, hogy 
légüres tér keletkezzen. 

A tavaly második félévi 30 
százalékos exportnövekedés jó 
része a sok új piaci szereplő-
nek és termékeinek köszön-
hető. Nagy eredmény, s a ma-
gyar szellemi potenciál elisme-
résének példája, hogy a nagy 
nemzetközi cégek között is 
akad, amely Magyarországra 
helyezi át fő fejlesztési bázisát. 

Az esemény külön színfoltja 
volt, amikor a német küldött-
ség szóvivője fe lo lvas ta a 
Helmut Kohl megbízásából írt 
levelet, melyben sok sikert 
kívánt e vállalkozás beindításá-
hoz, amely elősegíti nemzet-
közi mércével mérhető ered-
ményeink és termékeink fel-
színrejutását. 

• Felavatták a Talent Technológiai Centrumot 

Hadüzenet a szúnyogoknak 

• Nagy péntek ez nekünk -
kezdte mondandóját Kapás Fe-
renc, a Talent Kft. ügyveze-
tője. A tegnapi ünnepélyes 
avatást követően ugyanis Sze-
ged büszkélkedhet a vidék első 
technológiai centrumával, ahol 
elsősorban a biotechnológia, a 
környezetvédelem és az élel-
miszergazdaság lesz a fő váza 
az innovációnak. A helyszín a 
8 hektáros újszegedi Talent 
Center, ahol jelenleg 82 irodá-

ban, raktárban és egyéb létesít-
ményben 50 vállalkozó száz-
tízféle szolgáltatást kínál. 

Ezen belül a Prompt-Bau 
Kft. által két hónap és 10 nap 
alatt tetőtérbeépítéssel kialakí-
tott centrumban 15-17 vállal-
kozás lát munkához. A tevé-
kenységek szemléletes érzékel-
tetésére példaként hozták fel a 
vegyszeres szúnyogirtás ki-
váltására alkalmas denevér-
programot. A Talentben meg-

telepített denevéreket, mint a 
szúnyogok természetes ellen-
ségeit kívánják itt munkára 
fogni. 

A vendégek között Pál 
László ipari és kereskedelmi 
minisztert éppúgy ott találhat-
tuk, mint a megvalósításban 
segítséget adó hasonló német 
technológiai centrum és a te-
vékenységhez kapcsolódó mi-
nisztériumok képviselőit, va-
lamint az ötletet támogató 

Pál László miniszternek Kovács László és Kapás Ferenc segédkezik. (Fotó: Révész Róbert) 


