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Szakképzési intézet a tanárképzőn 

Élethosszig tartó 
tanulás 

Az információs társa-
dalomban alapelem az 
egész életen át való ta-
nulás, mivel ma m á r 
egyre többen kénytele-
nek életpályájuk során 
új szakmát elsajátítani. 
Az egyetemek és főisko-
lák által végzett közép-
és felsőfokú akkreditált 
képzések e g y r e több 
embert kapcsoltak be az 
utóbbi időben a felsőok-
tatásba, hiszen aránylag 
gyorsan lehet szakképe-
sítést szerezni. A SZTE 
Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolai Karán 1989 
óta folytatnak közép- és 
felsőfokú szakképzést. 

- A gazdasági szférát a 
privatizáció döbbentette rá, 
hogy a régi képzési struktú-
rát át kell alakítani. A főis-
kolai tanács igazodva a pia-
ci igényekhez, 1998-ban lét-
rehozta a szakképzési, to-
vábbképzési és távoktatási 
intézetet, amely évről évre 
többféle típusú, iskolarend-
szeren kívüli tanfolyamot in-
dít - kezdte a beszélgetést 
Boniferl Domonkosné inté-
zetigazgató. - E képzések je-
lentős része az O r s z á g o s 
Képzési Jegyzékben szerep-
lő (OKJ-s) közép- vagy fel-
sőfokú, államilag elismert 
szakmákhoz kapcsolódik, de 
kínálunk idegen- és szak-
nyelvi kurzusokat, valamint 
úgynevezett hobbi, művé-
szeti tanfolyamokat is. Az 
önálló gazdasági egységként 
működő, tanszéki jogokkal 

| bíró intézet munkáját a jogá-
szokból, m e n t á l h i g i é n é s 
szakemberekből, oktatókból 
és hallgatókból álló belső, a 
kamarai tagokat és a Csong-
rád megyei munkaügyi köz-
pont szakértőit tömörítő kül-
ső, valamint a helyi cégek és 
nagy vállalatok delegáltjai-
ból álló társadalmi bizottság 
kontrollálja. Az intézet in-
formációs és infrastrukturá-
lis hátterét a főiskola bizto-
sítja, egyebek mellett azzal, 
hogy az itt oktatók három-
negyede az egye temen és 
főiskolán tanít. A többiek 
különböző vállalkozásokban 
dolgoznak, s ők jelent ik a 
közvetlen kapcsolatot a gaz-
daság és a felsőoktatás kö-
zött. Az egész úgy működik 
- hangsúlyozta az intézeti-
gazgató - , mint egy jó há-
zasság. A felek tiszteletben 
tartják egymás igényeit. -
Az általános útmutatásokat a 
Nemzeti Szakképzési Inté-
zettől kapjuk. A minőségi 

oktatást szolgálja a szakta-
nári háttér, a házi vizsga-
rendszerünk, ami nélkül a 
ha l l ga tó t nem e n g e d j ü k 
OKJ-s vizsgára, vagy példá-
ul a nyelvvizsga, amely több 
tanfolyam esetében a vizs-
gára bocsátás alapfeltétele. 
Mindezeknek köszönhető, 
hogy jól képzettek a hallga-
tóink, s szívesen alkalmaz-
zák őket a gazdasági szférá-
ban. 

A 2000/200l-es tanévre 
közel ötven kettő, három és 
négy fé léves t an fo lyamot 
hirdetett meg a szakképzési 
intézet a közelmúltban meg-
jelent kiadványában. Ezek 
között akad olyan is, amit 
szeptemberben indítanak el-
őször . A munkaügyi köz-
pont piackutatási számada-
taiból, a gazdaság szereplői-
nek in formác ió ibó l , vala-
mint a törvények és rendele-
tek által előírt kötelezettsé-
gekből kiderül, milyen szak-
emberekre van a legnagyobb 
szükség a tá rsada lomban. 
Az önkormányzati törvény 
például környezetvédelmi 
szakelőadók foglalkoztatását 
í r ja elő. Az intézet ennek 
m e g f e l e l ő e n k é p e z m a j d 
környezetvédelmi szakelőa-
dókat és szakmunkásokat . 
„ S l á g e r t a n f o l y a m " , azaz 
nagy az érdeklődés a proto-
koll-ügyintéző, a minőségel-
lenőr, az irodavezető és az 
informatikával kapcsolatos 
kurzusokra . A képzési dí j 
félévente negyven-ötvenezer 
forint. Bonifert Domonkos-
né elmondta, hogy a tanfo-
lyami anyaghoz tankönyve-
ket és CD-ket készítenek, s 
nemrégiben indították el a 
szakképzési sorozatfüzete-
ket. Mivel az áraik szolidak, 
a folyamatos előrelépést pá-
lyázatok elnyerésétől remé-
lik. Az intézetigazgató meg-
jegyezte: a szülők és a diá-
kok egy része vigaszágnak 
tekinti a szakképzési intéze-
te t , ám azt t udn iuk ke l l , 
hogy itt nem sétagaloppról, 
hanem komoly és igényes 
tanulásról van szó. A nappa-
li tagozatos hallgatók közül 
egyre többen iratkoznak be 
a k ü l ö n b ö z ő k u r z u s o k r a , 
mert úgy gondolják, bizto-
sabb az életük, ha több lá-
bon állnak. Az önköltséges 
tanfolyamokra az érettségi 
bizonyítvány bemutatásával 
lehet jelentkezni szeptember 
1-jéig. A tanárok a főiskola 
hetven akkreditált pedagó-
gus-továbbképzési program-
jából is választhatnak. 

Szabó C. Szilárd 

napló 

MA 
DR. BÁLINT JÁNOS, a 

szocialista párt jogtanácso-
sa 15 és 16 óra között in-
gyenes jogi tanácsadást tart 
Szegeden a Szi lágyi u. 2. 
U/210. a la t t . T e l e f o n : 
62/420-259. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület képviselője 
fogadóórát tart 17 és 18 óra 
között S z e n t m i h á l y o n , a 
Móricz Zsigmond Művelő-
dési Házban. 

CILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Baktó, Pe-
tőfitelep) képviselője lakos-
sági fórumot tart 17 órától a 
Makkoserdőben lévő „Re-
ghős Bendegúzban". Téma: 
a baktói kiskertek ügye. 

HOLNAP 
A NYUGDÍJASOK PÁRT-

JA 15 órai kezdettel taggyűlést 
tart 15 órai kezdettel a Szeged, 
Hüvelyk u. 1. alatti barakké-
pületben (volt óvoda). 

A MUNKÁSPÁRT alsó-
városi alapszervezete 16 óra-
kor taggyűlést tart a Szeged 
Állomás ebédlőjében. 

DR. SZALAY JÁNOS or-
szággyűlési képviselő 16 óra-
kor fogadóórát tart az MSZP 
területi irodáján (Szeged, Ti-
sza L. krt. 2-4.) 

KALMÁR FERENC, a 
23-as választókerület (Móra-
város) képviselője fogadóórát 
tart 17 órai kezdet tel az 
Arany János Általános Isko-
lában. 

Szeged a hatodik 

Tegnap megnyílt a Plaza 

Dr. Mezey Róbert, Szeged jegyzője, Mordechay Zisser, az Europe Israei elnök-tulajdonosa, Sammy Smucha 
vezérigazgató és Csonka Gábor alpolgármester nyitotta meg Szeged új üzletközpontját. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Fúvószenekarral kez-
dődött, utcabállal és tűzi-
játékkal zárult a Szeged 
Plaza első napja tegnap. 
Már az elsó nap rekordot 
döntögetett a látogatók 
száma, annak ellenére is, 
hogy több üzlet és egyik-
másik vendéglátó hely 
még nem készült el az 
utolsó s imításokkal . A 
Plaza Centers Hungary 
Kft. mindenesetre meg-
nyitotta Szeged első be-
vásárló és szórakoztató 
központját - a többit a 
helyi vezetésre és a vá-
sárlókra, szórakozni vá-
gyókra bízza. 

Egy Plaza nemcsak új vá-
sárlási szokásokat honosít 
meg, hanem a befogadó tele-
pülés társadalmi és gazdasági 
életére is pozitív hatást gyako-
rol - hangoztatják azok a 
szakemberek, akik a „Plaza-
műfajban" otthon vannak. Ez 
a Szeged Plaza esetében az el-
következő hónapokban bizo-
nyosodhat be. 

Amit a legünnepélyesebb 
pillanatokban, a nyitáskor tud-
ni lehet, az az, hogy az izraeli 
beruházó, a Plaza Centers 
Hungary nem sajnálta a pénzt: 
a Szeged Plaza létrehozása kö-
zel 40 millió márkába, több 
mint 5 milliárd forintba került. 
A Plaza Centersnek a szegedi 
a hatodik létesítménye Csepel, 
Győr, Debrecen, Székesfehér-
vár és Pécs után (a hetediket 
két hét múlva, úgyszintén ked-
di napon, Miskolcon adják át). 

A munkálatok az elmúlt év 
augusztusában kezdődtek meg 
a Búvár-tó kotrásával. Majd a 
generálkivitelező KÉSZ Kft. 
vette át a terepek hogy felépít-
se a Plazát és a hozzá vezető 
utakat. A több mint 5 hektáros 
vízfelületből két hektárt feltöl-
töttek, ide épült be a Plaza 660 
darab vasbeton cölöpé. A par-
tot rendbe hozták, parkosítot-
ták, hogy idővel a város új 
szabadidő-központjává nője ki 
magát. 

Tegnap, kedden a Plaza 
Centers Hungary vezetői -
köztük Zeev Ben-Zvi magyar-

országi igazgató - sajtótájé-
koztatón jelentették be: a Pla-
za Szegeden 1500 új munka-
helyet teremtett. Sammy Smu-
cha, a Plaza Centers európai 
vezérigazgatója azt is elmond-
ta, Magyarországon összesen 
17 Plazát építenek, s terjesz-
kednek majd Lengyelország, 
Csehország, Horvátország és 
Görögország irányába. Külön 
kiemelte, hosszú távon szeret-
nének jelen lenni Szeged ke-
reskedelmi életében, integrá-
lódni a helyi közösségbe, s tá-
mogatni a művészeteket. 

Csonka Gábor, Szeged 
stratégiai alpolgármestere ki-
fejtette, miért jó egy városnak, 
ha ilyen méretű beruházást 
avathat föl. Mint mondotta, 
Szeged kulturális, gazdasági 
és kereskedelmi régióközpont 
szerepét több szempontból is 
erősíti a Plaza megjelenése: 
élénkíti a bevásárlóturizmust, 
munkát ad a városlakóknak, új 
szabadidő-központot hoz létre, 
szépíti a környezetet, valamint 
fejleszti a környék közlekedé-
sét. Újságírói kérdésre Bánáti 

Antal, a Szeged Plaza igazga-
tója azt is elmondta, a közle-
kedési társaságok rugalmasan 
alkalmazkodnak majd a nyitva 
tartáshoz és vidékre késő esti 
célbuszokat indítanak. 

Az átadás komoly percei a 
sajtótájékoztató után, némi 
csúszással, fél egy tájban kö-
vetkeztek a Plaza belső szín-
padán. Ekkor előbb dr. Mezey 
Róbert, Szeged jegyzője, majd 
Mordechay Zisser, az Europe 
Israei (ennek leányvállalata a 
Plaza Centers Europe) elnök-
tulajdonosa a nemzetiszínű 
szalag átvágásával hivatalosan 
is megnyitotta a Plazát. 

A szegediek 13 órától lép-
hettek be a kapukon. Akik au-
tóval érkeztek, élvezhették a 
több mint 600 férőhelyes 
mélygarázs kínálta előnyöket. 
A Szeged Plaza hétfőtől szom-
batig 9-21 óráig, a mozik az 
utolsó előadás végéig tartanak 
nyitva, de a játékterem, vala-
mint a vendéglátóhelyek éjjel 
2-ig várják a vendégeket. 

Fekete Klára 

Elszállított autó. Szécsi 
Lászióné (30-269-32-31), 
aki a Fekete Sas utcában la-
kik, nem volt idehaza, ami-
kor a hétvégi rendezvényre 
való felkészülés jegyében a 
parkolási tilalmat jelző táb-
lákat kirakták. Vasárnap es-
te aztán hiába kereste a ko-
csiját. Felhívta a rendőrsé-
get, s kiderült, a legtöbb ti-
losban álló autót a Lófará-
hoz szállították, az övét 
azonban a Volántelepre. 
Majdnem kifizettették vele a 
7500 forintot, mire vétlensé-
ge kiderült, majd elnézést 
kértek tőle. 

Terek. Az eboltást nem 
az Erdélyi téri játszótéren 
kellene rendezni - véli F. N. 
(401-255). Egy másik olva-
sónk (név és telefonszám a 
szerkesztőségben) a Cent-
rum mögötti elhagyatott épí-
tési telek siralmas állapotára 
hívta föl a figyelmet. 

Életveszélyes vadépí-
tők? A Hídverő utca 11 l/A-
ban lakó Göncz Ferenc né ta-
nárnő telkére a szomszéd 
közel egy méter szélesség-
ben „ráépített". Ráadásul az 
épület életveszélyes is. Hiá-
ba jelezte már többször a 
problémát az önkormányzat 
építési osztályán, nem sok 
történt. A régi tulajdonost 

csörög a Pannon GSM 
Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-

kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten Fekete Klára újságíró munkatársunk-
kai oszthatják meg, aki munkanapokon reg-
gel 8 és 10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra 
között hívható a 06-20-9432-663-as rádiótele-
fon-számon. Elveszett tárgyaikat kereső, illet-
ve talált tárgyakat visszaadni szándékozó ol-
vasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé 
mondandójukat. Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra 
között a 06-80-820-220-as zöld számon, illetve 

személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

felszólították, bontsa le az ille-
gálisan emelt épületet, ám az 
időközben gazdát cserélt, s az 
új tulajdonost erre eddig nem 
kötelezte az önkormányzat. A 
vadépítő nemcsak szomszédját 
hozza lehetetlen helyzetbe, ha-
nem - egy utcanyitás miatt -
hat másik telektulajdonost is. 

Köszönik. A Honvéd tér 6. 
számú ház lakói köszönik dr. 
Berekné dr. Petri Ildikónak, 
hogy képviselőként közbenjárt 
a ház régi problémájának, a ka-
pualj renoválásának megoldá-
sában - mondta Frank Istvánná 
(450-361). Dobó István (450-
708) hálás annak az ismeretlen-
nek, aki elveszett tárcáját az 
irataival együtt visszaküldte 
számára, de még jobban örülne, 
ha az aprópénz között talált 
„tárgyat" is eljuttatná a címére. 

Fia bérletét köszöni egy isme-
retlennek Meczéryné Áradj 
Ibolya a Róna u. 31-bői (469-
544). Egy vak asszonynak Bul-
la János lakatos sietett a segít-
ségére, amikor magára zárta az 
ajtót. A mester ingyen kicserél-
te a zárat. Az I. számú belgyó-
gyászati klinika intenzív osztá-
lyának fiatal csapata előtt hajt 
fejet olvasónk (név és telefon-
szám a szerkesztőségben), aki 
csodálja, hogy kevés pénzért 
ilyen önfeláldozó munkát vé-
geznek. 

Fotó. Szörényi Gyula (431-
715) szellemesnek találta a DM 
ballagási, nagy visszhangot ki-
váltott címlapfotóját és nem élt 
egyet Hargittai Ritának, az ok-
tatási bizottság vezetőjének vá-
laszával. Miért lenne „szent" a 
ballagás? - kérdezi. 

InterneL Drága a Déltáv 
internet-szolgáltatása, szem-
ben a Matávéval - jelezte K. 
I. olvasónk. Szerinte ezzel is 
nehezebb helyzetbe kerül-
nek az itt lakók az ország 
más körzeteiben élőkhöz ké-
pest. 

Mozgássérült. Opuszta-
szeri mozgássérült család 
hívta föl a Csörögöt amiatt, 
hogy a 7000 forintos „ben-
zinpénzt" még mindig nem 
kapták meg, holott már má-
jus végét írunk. Nem érti 
különben, miért születnek 
olyan rendeletek, hogy min-
den évben kérvényt kell be-
adni az ellátásért hiszen az 
ő állapotukban sajnos, nem 
következik be pozitív válto-
zás. 

Sertés. Kispál Imre (285-
046) Rúzsáról telefonált, 
hogy nemcsak Felgyőn, ná-
luk sem fizettek a leadott hí-
zók után. 

Hídi vásár. Rostás Ist-
vánná (450-122) úgy vette 
észre, kevés a pozitív véle-
mény a Csörögben, ezért is 
szeretné megdicsérni a va-
sárnapi hídi vásárt, amely 
szerinte nagyon színvonalas 
volt. 

P A N N O N Q S M 

forrás 
A virtuális 
határokért 

Munkatársunktól 
Az Európai Unióban ki-

emelt szerepe van - a határok 
feloldása, virtuálissá tétele 
érdekében - a nemzeti ál-
lamhatárokon átnyúló kap-
csolatok építésének. Ezért 
fontos ezen elv érvényesülé-
se az uniós csatlakozásra vá-
ró országok esetében is. En-
nek érdekében a közép-euró-
pai országok ilyen jel legű 
együt tműködésé t egy se-
gélyprogram, a Phare kereté-
ben az EU is támogatja. 

A magyar -osz t rák és a 
magyar-román határ menti 
megyék a Phare -CBC-se -
gélykeretből juthatnak anya-
gi támogatáshoz. Ennek el-
nyerésében pedig prioritást 
élveznek a területi tervezésre 
vona tkozó igények . A 
Csongrád, Békés, Hajdú-Bi-
har és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei önkormányzatok 
még 1996-ban kezdemé-
nyezték, majd el is nyerték a 
négy megye területére szóló 
f e j l e sz t é s i koncepc ió és 
program kidolgozását segítő 
támogatást . Ezt - egy tü-
körprojekt elkészítéséhez - a 
románia megyék is igényel-
ték és szintén megkapták. A 
hazai megyékre vonatkozó, 
magyar-román határ menti 
térségfejlesztő koncepció és 
program tervezete pedig ma 
már megtekinthető az inter-
neten (http:/www.hu/co-ope-
ration, illetve a http:/www. 
m o . c s o . k ö z i g . b - m . h u / t e 
i r / l inkek.htm) és vélemé-
nyezhető is. Az erre vonat-
kozó törvény ezzel lehetővé 
teszi , hogy demokra t ikus 
döntéshozatal szolgáltasson 
alapot a határon átnyúló fej-
lesztések tervezéséhez, koor-
d iná lásához , va lamint a 
programok megvalósításá-
hoz. 

Millenniumi 
vándorkiál l ítás 
Munkatársunktól 

A Móra Ferenc Múzeum 
Horváth Mihály utcai Képtá-
ra ad helyt május 24-étől az 
Ezerszáz év a Kárpát-me-
dencében című millenniumi 
vándorkiállításnak. A Makói 
Művésztelepen készült alko-
tásokból válogatott kiállítást 
ma délután fél 5-kor Trog-
mayer Ottó Széchenyi-díjas 
ny. megyei múzeumigazgató 
nyitja meg. A kiállító művé-
szek Erdélyből, Kárpátaljá-
ról, Vajdaságból és a Felvi-
dékről érkeztek a művészte-
lepre, illetve a kiállításon he-
lyet kap több makói művész 
is. 

Hősök napin 
DM-információ 

A Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület szegedi területi 
szervezetének rendezésében 
a háborúban elesett hősökre 
emlékeznek május 28-án az 
Aradi vértanúk terén. A hő-
sök napi kegyeletteljes meg-
emlékezés a Hősök kapuja 
előtt lesz délelőtt fél 12-kor. 
A rendezők szeretettel vár-
ják mindazokat, akik megbe-
csüléssel gondolnak a hazá-
ért elesett egykori katonákra. 

Törölt 

Munkatársunktól 
A Szegedi Ügyvédi Ka-

mara arról tájékoztatta szer-
kesz tőségünket , hogy dr. 
Szeri Sándort és dr. Vajda 
Imrét törölték az ügyvédi 
névjegyzékből, törlés „igaz-
gatási" úton megjegyzéssel. 

http://www.hu/co-ope-

