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Annak érdekében, hogy élhető vi-
lágot hagyjunk az utódoknak, meg 
kell erősíteni a társadalom alapvető 
egységét, a családot - hangsúlyoz-
ta Pálinkás József (képünkön) ok-
tatási miniszter a péntek este tar-
tott szentesi fórumon. Ehhez azon-
ban nemcsak szavakra és kénysze-
redett intézkedésekre van szükség, 
hanem a fiatalok tényleges megse-
gítésére a családalapításnál. 

Az iskolának úgy kell nevelnie a 
diákokat, hogy megállják a helyü-
ket az életben; boldog kiegyensúlyo-
zott emberek legyenek - mondta 
Pálinkás József. A mai világban el-
engedhetetlen a versenyre is felké-
szíteni a fiatalokat. Mint mondta: 
a Bibliában is van olyan kitétel, mi-
szerint meg kell küzdenünk az éle-
tünket megszépítő dolgokért. E küz-
delemre kell felkészíteni a gyereke-
ket. A nevelést az iskolai munka 
szerves részévé kell tenni, s aki er-
re vállalkozik, azt meg kell becsül-
ni. Elhangzott: manapság azzal ri-
ogatják a tanárokat, hogy növelni 
fogják az óraszámokat. Pálinkás Jó-
zsef ezzel kapcsolatban azt magya-
rázta, hogy most sem huszonegy 
órát dolgoznak a pedagógusok, ha-
nem annál jóval többet. Mert a ki-
csöngetés után is nevelnek, meg 

Az önkormányzaton is múlik, lesz-e Szeged Expó júliusban 

Valódi vásárváros épül Kishírek 
a világból 

Folytatás az 1. oldalról KISIMRE FERENC 

Túl vagyunk a nehezén. Mármint azon, hogy Szilágyi Zsolt ku-
tató búvárt társai és a mentőosztagok tagjai, emberfeletti mun-
kával, életük kockáztatásával a felszínre hozták. Fellélegez-
tünk, boldogok vagyunk, mert megmenekült egy 26 éves 
fitalember, aki előtt még hosszú életút áll. S azért is, ahogyan 
nagyrabecsült kolléganőm fogalmazott: rádöbbentünk a közös 
érzemények erejére. 

Közben persze történt egy s más a nagyvilágban - külföldön is, 
itthon is. A világ legnagyobb hatalmának elnöke a „gonoszság ten-
gelyéhez" sorolta Irakot, liánt és Észak-Koreát, mert azok tömeg-
pusztító képességre törekvő, a terroristákkal szövetkező államok. 
Hágában Milosevics jugoszláv exelnök abbéli óhajának adott 
hangot, hogy tekintettel szeplőtelen magatartására és a délszláv 
háborúban tanúsított konstruktív szerepére, szabadlábon kíván 
védekezni. Mindeközben a két atomhatalom - Pakisztán és In-
dia - keményen összetűzött a határon. Szerencsére csak kivén-
hedt Kalasnyikovokat használtak egymás pusztítására. Mondom, 
szerencsére, mert másként címlapszereplőkké avanzsáltak vol-
na, az biztos. Itthon a pártok tovább nyüstölik egymást, néha már-
már gyomorforgató módon. A Szamos, a Kraszna és a Túr apad, 
az Alsó-Tisza árad, de nincs árvízveszély. Kemenesmihályfán 
pedig kikapcsolták a polgármesteri hivatal telefonját... 

A z ilyen és hasonló híráradat között bukkant fel egy apró in-
formáció, amely arról tudósít, hogy a Deutsche Bundestag (né-
met alsóház) külön ülésen emlékezett meg a német-magyar 
együttműködési és partnerségi szerződés aláírásának 10. évfor-
dulójáról. A berlini összejövetelen a német politikai pártok mind-
egyike elismerőleg szólt hazánk szerepéről, méghozzá arról hogy 
1989 őszén Magyarország jelentős mértékben járult hozzá Euró-
pa megosztottságának felszámolásához. Méltatták továbbá a ha-
tárnyitást, a későbbi gazdasági és kulturális együttműködés ro-
hamos előretörését, a testvérvárosi kapcsolatok látványos szapo-
rodását is. 

De nem felejtették el azt sem, ami számunkra igencsak „hír-
értékű", jelesül, hogy milyen fontos szerepet tölt be a szegedi fo-
lyamat a délszláv térség stabilizálásában! Elismerőleg szóltak a 
stabilitási konferencia által létrehozott Esély a Stabilitásra Köz-
alapítvány szerteágazó tevékenységéről, nevezetesen arról a tá-
mogatásról, amely az immár demokratikus Jugoszlávia önkor-
mányzatiságának és infrastrukturális rendszerének megerősíté-
sére irányul. Mindezek hatása, ha nem is akkora kisugárzású, mint 
az 1989-es határnyitás, meghatározza a térség szilárdságát. 

Apró hír, mely rólunk, nekünk szól. E zűrzavaros világban örö-
met is szerez... 

Soha nem volt érdekeltsége az ÁB-Aegonban 

Martonyi cáfolja 
Csurka állítását 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Múlt szombati számunkban tudó-
sítást közöltünk a MIÉP szegedi 
kampánynyitójáról. Ezen, mint 
megírtuk, Csurka István azt állí-
totta, hogy az ÁB-Aegon biztosí-
tó társaság tulajdonosai között, 
a világcégek mellett, Martonyi Já-
nosnak is érdekeltsége van. A mi-
niszter, hazaérkezve közel-keleti 
útjáról, azon nyomban reagált a 

MIÉP-elnök kijelentésére. La-
punknak nyilatkozva Martonyi 
János kifejtette: értetlenül áll az el-
hangzott állítás előtt. Sem ő, sem 
családja semmilyen érdekeltséggel 
nem rendelkezik és soha nem is 
rendelkezett az ÁB-Aegon bizto-
sítónál. Teljesen megalapozat-
lan és valótlan tehát a szegedi 
kampányülésen elhangzott kije-
lentés - tette hozzá a külügymi-
niszter. 

Fotó: Miskolczi Róbert 

dolgozatot is javítanak, és így to-
vább. Kitért arra is Pálinkás József, 
hogy a tanároknak a nevelés-okta-
tás a dolguk, nem pedig a tantervek 
készítése. Mint mondta: ők örö-
költék a problémát, miszerint a pe-
dagógusi hivatás nem tartozik az el-
ismert pályák közé. Tisztességes 
béremelést kaptak ellenben 1999-
ben, viszont 2000-ben nem sikerült 
olyan mértékben növelni a fizetésü-
ket, miként azt szerették volna. A 
pedagóguséletpálya-modell beveze-
tésével azt szeretnék elérni, hogy 
vonzó legyen katedrára állni. A jó 
tanárokat meg kell becsülni anya-
giakkal, mert a miniszter szerint 
lehet azt tudni: ki a jó pedagógus, 
és ki nem. A terveik között szere-
pel a pályakezdők segítése, ösztön-
díjjal. 

Elhangzott továbbá: azok az idő-
sebb tanárok is plusz juttatást kap-
nak, akik a fiatalokat tanácsokkal 
látják el pályájuk elején. A tanáro-
kat három kategóriába sorolják 
majd: lesznek pedagógusok, mester-
jelöltek és mesterpedagógusok. Az 
életpályamodellt a tervek szerint 
2003-tól vezetik be, s akkor a peda-
gógusok átlagbére 152 ezer forint 
lesz a jelenlegi 115 ezerrel szemben. 

B. I. 

Haladékot kapott négyszáz dolgozó - eladásra hirdetik az ingatlanokat 

Megállt az idő a ruhagyárban 

Gellért Ákos szerint júliusban ga-
rantáltan megnyílik a Szeged Ex-
pó, amennyiben addig a város is 
megépíti (részben felújítja) azokat 
az utakat, amelyeken a csarnokok 
megközelíthetők. Ez ugyan 40 mil-
hó forintos beruházás, de nélkülöz-
hetetlen. Hiszen ebben az esetben 
az érdekek közösek, ráadásul 
politikamentesek: amennyiben 
ugyanis sikerül átadni a kiállítási 
központot, azzal a város bebizto-
sította magát, hogy a térségben 
másutt nem indítanak el hasonló 
beruházást. Vitathatatlanná vál-
na Szeged eurorégióban betöltendő 
leendő központi szerepe, ráadásul 
olyan vásárt támogathatna az 
önkormányzat, amely gazdaság-
élénkítő és -szervező szerepet tölt 
be. Az egész évben nyitva tartó 
Hangár a „kiállítási turizmust" is 
erősítheti. Ezért a szervezők leg-
alább az első esztendőben számí-
tanának a város anyagi támogatá-
sára. 

Az útépítéssel kapcsolatos előter-
jesztést a februári közgyűlés tár-
gyalja, továbbá dönt egy közös vá-
sárszervező cég létrejöttéről is. Eb-
ben a Városkép, a Kamaraexpo, a 
Macline, a Gellért és Fiai Kft. mel-
lett részt venne a város is, szigorú-
an gazdasági szereplőként. A Gel-
lért és Fiai az infrastruktúrát, a 
másik három vásárszervező cég 
pedig szakmai tapasztalataikat ad-
ná. 

• 
A Szeged Expó tavaly elbúcsúzott 

a Mars tértől, s azóta többször el-
hangzott, hogy a városi vásárok 

A Mars téri kiállítás fölött eljárt az idő. 

végleg elköltöznek. Ennek elle-
nére az idei vásári év első prog-
ramját, a Kelengyét a Mars téren 
rendezik, s erre tulajdonképpen a 
tér rekonstrukciójának „csúszása" 
nyújt lehetőséget. A Kelengyére 
kiadott több ezer katalógusban 
egyébként szerepelnek a Városkép 
Kft. idei programjai is, köztük a 
Szeged Expónak az időpontja (jú-

lius 3-7.) és helyszíne (Kereskedő 
köz, kiállítási központ). 

Nyúl Zsolt, a vásárokat szervező 
Szegedi Városkép Kft. ügyvezetője 
elmondta, a társaság feltett szán-
déka, hogy a Kereskedő közben 
épülő új kiállítóhelyen, a Hangár 
Expó- és Konferenciaközpontban 
rendezzék az idei nagy nyári vásárt. 
Az ügyvezető kizártnak tartja, hogy 

Fotó: Karnok Csaba 

a beruházás nem jön létre, s eset-
leg más helyszínt kellene keresni 
az expónak. Ugyanakkor azt is el-
mondta, hogy amennyiben a Mars 
téri rekonstrukció továbbra sem 
kezdődik el, nem zárkóznának el 
annak lehetőségétől, hogy tovább-
ra is hasznosítsák a Mars téri pa-
vilonokat. 

FEKETE KLÁRA 

Vonzóvá teszik a pedagógus életpályát 

Pálinkás Szentesen 
Hétfőre lezárhatják 
a szegedi rakpartot 
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (Ativizig) előzetes előrejel-
zése alapján ma és holnap jelentős 
vízszintemelkedés várható a Ti-
szán, így a jövő hét elején való-
színűleg le kell zárni a rakpartot. 
Jelenleg az árhullámmal naponta 
70-80 centiméterrel emelkedik a 
folyó vízszintje, tegnap este Sze-
geden, a Stefániánál alig egy mé-
ter hiányzott a rakpartig. 

- Nincs árvízveszély, a Csong-
rád megyei folyószakaszon már 
mindenütt elolvadt vagy leúszott 
a jég, így készültséget sehol sem 
kell tartani, de számítani kell rá, 
hogy a folyó 480 centiméternél 
jóval magasabban tetőzik - mond-

ta Benke György, az Ativizig árvíz-
védelmi osztályvezetője, aki egy-
ben megnyugtatta a nyaralóhá-
zak tulajdonosait: a Tisza felte-
hetően csak foltszerűen fog ki-
lépni a hullámtérbe. 

Az igazgatóság ügyeletes mun-
katársa elmondta, hogy egyelőre 
még csak előzetes tájékoztatások 
alapján becsülték meg az áradás 
mértékét, azonban aki hétfőn a 
rakpart felé indul, már számít-
son rá, hogy kerülőutat kell keres-
nie. A Maros magyarországi sza-
kasza is árad, a víz szintje egy hét 
alatt több mint egy métert emel-
kedett. 

I. SZ. 

„Záros" határidőn belül befektetőt 
kell találni a felszámolás alatt ál-
ló Szegedi Ruhagyár Rt. számára. 
Ezzel a döntéssel álltak föl tegnap 
a tárgyalóasztal mellől Budapes-
ten a hitelezői választmány tag-
jai, ám hogy meddig kapott hala-
dékot a gyár és a dolgozók, nem 
hozták nyilvánosságra. 

A szegedi önkormányzat, a Ma-
gyar Követeléskezelő (MKK) és a 
Postabank Rt. (mint legnagyobb 
hitelező) képviselői abban állapod-
tak meg a felszámoló Maroshol-
ding Kft.-vei, hogy a gyárban foly-
tatódhat a termelés, ám „záros" ha-
táridőn belül szakmai befektetőnek 
kell értékesíteni a céget. 

A gyár és a négyszáz dolgozó szá-
mára a jelenlegi körülmények kö-
zött a legjobb megoldás született. 
Az azonnali leállással nemcsak 
munkájukat veszítették volna el 
az emberek, hanem végkielégítésü-
ket sem kaphatták volna meg, hi-
szen a mintegy 190 millió forint-
nak információink szerint hiány-

Munka közben. Kilátás a varrodából. Fotó: Karnok Csaba 

zott a pénzügyi fedezete. A gyár állva arra, hogy tegnap a városhá-
dolgozói - minden eshetőségre fel- za elé vonuljanak, 
készülve - a demonstráció le- A Magyar Szociahsta Párt szege-
hetőségét is fontolgatták, készen di szervezete „a ruhagyár meg-

mentéséhez szükséges önkor-
mányzati döntések haladéktalan 
meghozatala" miatt a közgyűlés 
összehívását kezdeményezte. Az 
erről szóló közleményt a párt teg-
nap délután juttatatta szerkesztősé-
günkhöz, amelyben többek között 
leírták „Elfogadhatatlan, hogy a hi-
telezőket irányító kormányzati és 
önkormányzati akarat inkább vál-
lalná a termelő tevékenység meg-
szüntetését, mint az állami és ön-
kormányzati adósság elengedését 
és a gyár reorganizációját." 

A felszámoló szervezet külön-
ben eddig mindent megtett azért, 
hogy a Szegedi Ruhagyár számára 
szakmai befektetőt találjon és hogy 
a termelés az eljárás ideje alatt is 
folytatódjon. Az üzem azonban -
mivel pályázatokon sem vehet 
részt - mára „bérmunkások bér-
munkásává" vált. A többszöri meg-
hirdetés után éppen a mögöttünk 
álló héten nyilvánítottak újabb pá-
lyázatot érvénytelennek. 
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