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Napelemes hotel, 
golfpálya a reptérre 
Szeged történetének legna-
gyobb beruházásáról tárgyal az 
önkormányzat a British Petrol 
egyik üzletágával. A tervek sze-
rint 2004-re modern regionális 
repülőtér, hotel és golfpálya 
épülhet Szeged határában. 

A hetvenhatmillió eurós (18,2 
milliárd forintos) szegedi beru-
házás elképzeléseit a British Pet-
rol multinacionális cég BP Solar 
üzletágának magyarországi kép-
viselője, a British Petrol multina-
cionális cég BP Solar üzletágá-
nak magyarországi képviselője, 
Charles /. Cook fejlesztő vázolta 
fel lapunknak. A stratégiai jelen-
tőségű tervek között szerepel a 
napenergiát felhasználó repülő-
tér-terminál mellett a napener-
gia-forrással támogatott 236 szo-
bás repülőtéri szálloda és a tizen-
nyolc lyukas golfpálya megépíté-
se is. 

Az angol fejlesztő szerint Sze-
ged Közép-Európa egyik legszebb 
városa, ahol rendkívül magas a 
napsütéses órák száma. Charles 
J. Cook úgy véli, Szeged nemzet-
közi fontosságú turisztikai köz-
ponttá válhat a jövőben. - Cé-
günk értesült a város környezeti 
tisztaságáról és fantasztikus le-
hetőségeiről, ezért döntöttünk 
Szeged mellett. A megyeszékhely 
már most is kereskedelmi és 
szellemi központ, viszont „félka-
rú óriás" modern, regionális re-
pülőtér nélkül. A fejlesztések 
eredményeként azonban Európa 
első napelemes terminálja jöhet-
ne létre a teljesen felújított és át-
alakított repülőtéren, ahol az 
aszfaltozott kifutón akár sugár-
hajtású repülőgépek is gördül-
hetnének. 

A BP Solar képviselője szerint a 
hatalmas összegű bemházás az 
ország EU csatlakozása után 
gyorsan megtérülne. Mindezt ar-
ra alapozza a szakember, hogy a 
turisztikai látnivalók rengeteg 
embert vonzanának Szegedre, 
ami hatalmas bevételt jelentene. 
Charles J. Cook az elképzelése-
ket XXI. századi terveknek ne-
vezte, amelyek megvalósulása 
esetén szerinte Szeged az ország 
egyik legfejlettebb városa lehet-
ne. 

- A bemházás költségeit export-
hitelek, speciális, hosszú lejáratú 
hitelek, valamint uniós és állami 
pályázati pénzek fedezik majd. A 
tervek szerint a turisztikai bevéte-
lekből törlesztik majd a hiteleket. 
Megtudtuk: az előkészítő pályá-
zati anyag május végére készül el. 
A kivitelezés a jóváhagyott tervek 
alapján kezdődhet meg. A projekt 
befejezését az ország EU-csatla-
kozásának időpontjára, azaz 
2004 júliusára tervezik. 

Egyelőre még csak tárgyal az 
önkormányzat és a multinacio-
nális befektető a többmilliárdos 
bemházásról - tudtuk meg Bar-
tha László polgármestertől. A vá-
ros vezetése a BP Solart mint ve-
zető költségviselőt bízta meg a 
további tárgyalások vezetésével. 

- Jelentős igény van a még csak 
tervekben létező fejlesztésekre. 
A BP Solar meggyőző referenci-
ákkal rendelkezik, így biztosítva 
van a bemházás megvalósulása. 
Szeged végre rendezte a repülőtér 
területének tulajdonviszonyát, 
így ezzel az apporttal szeretne be-
szállni a jelentős tőkét megmoz-
gató tervekbe - fogalmazott a 
polgármester. 

I. SZ. 

Kutyajó ez az élet 

Csöppet sincs kutyaélete a kerékpárra akasztott kosárból kukucs-
káló ebnek: utazgat, nézelődik, világot lát - és még a biciklit sem 
neki kell tekernie. Fotó: Schmidt Andrea 

Harminc éve pedagógusok - rendhagyó évfolyam-találkozó 

Az ész a fontos, nem a haj 

Mire vittük és mire nem? - kérdezgették egymástól a harminc éve végzett pedagógusok. Fotó: Karnok Csaba 

A gyerekek közelsége fiatalon 
tart, kemény munkával csodás 
eredményeket lehet elérni a leg-
problémásabb diákokkal is, de 
aki anyagilag szeretne gyara-
podni, az ne válassza a tanári 
pályát - foglalhatjuk össze a 
Szegeden, harminc éve indult 
pedagógusok találkozóján el-
hangzottakat. 

- A személynek szóló odafigye-
lést igénylik a gyerekek. Nem 
külsőségek, a tarka frizura és a 
fülbevaló számít, hanem az, 
hogy érezzék: hibáikkal együtt 
elfogadjuk őket. Persze ez nehéz, 
néha óra után úgy érzem ma-
gam, mintha egy vagon szenet 
lapátoltam volna ki - mesélte 
volt évfolyamtársainak a szente-
si Kása Erzsébet, és hozzátette: 
legnagyobb büszkesége, hogy lá-
nya is pedagógus lesz. 

A szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán épp harminc 
éve kezdték meg tanulmányaikat 

azok, akik nemrégiben rendha-
gyó évfolyam-találkozóra gyűltek 
össze a megye városaiból. A Mire 
(nem) vittük? cím magyarázatát 
az egyik házigazda, Bagi Márta 
adta meg: - Annak idején nagy 
elképzelésekkel indultunk, most 
megbeszélhetjük, hogy ezekből 
mi valósulhatott meg. Bagi Már-
ta annak idején íöldrajz-testne-
velés szakon végzett, már 27. éve 
tanít a Madách iskolában, a Dol-
ce Művészeti Magániskolában 
pedig az azóta elsajátított üveg-
festésre okítja a gyerekeket. -
Azon dolgozom, hogy minden 
évben új, érdekes módszerekkel 
adjam át a tananyagot, ne csak 
ismételgessem, hogy Franciaor-
szág fővárosa Párizs. Ezeket az 
ötleteimet szeretném majd ösz-
szegyűjteni és kiadni - beszélt 
terveiről, s hozzátette: - Nem a 
sok pénz tartja az embert a pá-
lyán, hanem a gyerekek szerete-
te. Nyolc éven át neveljük őket, 
hogy megértsék: boldogulásuk-

hoz a tanulás hozzásegíti őket. 
Az rendkívül nagy öröm, ha ta-
nítványaim gyermeküket vissza-
hozzák az iskolába. Néhány test-
nevelés szakosra különösen 
büszke vagyok, például Szabics 
Imire, aki a Fradi után most 
Grazban focizik, Boldizsár Gazsi 
pedig világbajnok kajakos lett. 

Veczkó Ibolya is úgy véli, első a 
nevelés, aztán beszélgethetünk 
az óceáni éghajlatról. Fontos len-
ne, hogy a kicsik kedvvel járja-
nak iskolába, ráébredjenek, hogy 
érdemes könyvet venni a kezük-
be. - Sikert csak akkor érhetünk 
el a tanításban, ha jó kapcsolatot 
alakítunk ki a gyerekekkel, a leg-
virgoncabb rosszcsont is ötös 
dolgozatot ír, ha tudja, hogy fi-
gyelünk rá, s értékeljük erőfeszí-
téseit - foglalta össze 30 év ta-
pasztalatát. 

Greksa Mária a Deák Gimná-
ziumban tornatanár, s kezdeti 
lelkesedését máig őrzi. - Nem si-
került meggazdagodnom, de fia-

tal maradhattam a gyerekek kö-
zött. Tanítványaimnak is aján-
lom ezt a pályát, de inkább olyan 
szakmát választanak, ahol úgy 
gondolják, jobban kereshetnek. 
Ráadásul látják, hogy mennyi 
gondot tudnak okozni nekünk 
négy éven keresztül - mondta. 

A polgármesteri hivatal oktatá-
si osztályának munkatársa, Ros-
tás István biológia-földrajz sza-
kon végzett 1975-ben. Szerinte a 
pályaelhagyókat a fizetés mérté-
kén túl az is nagyban befolyásol-
ja, hogy nagyot csökkent a tanári 
hivatás megbecsülése, rangja. 
Monostori Andrásné föld-
rajz-rajz szakon végzett, utána 
csak néhány évet tanított. Húga 
pedagógus: - A testvérem azt ta-
nácsolja, hogy ne is menjek visz-
sza tanítani, mert a mostani gye-
rekek nagyon fegyelmezetlenek, 
s ekkora kihagyás után ezt már 
képtelen lennék tolerálni - tette 
hozzá. 

W.A. 

HIREK 
HALALOS ARAMUTES 
DOROZSMÁN 
Szivattyús tartályt, hidrofort sze-
relt szombat délben Szatymaz 
melletti víkendházában egy férfi, 
aki a munkálatok idejére nem 
kapcsolta ki az áramot. Miután 
kifolyt a víz, a szerelést végző fér-
fit halálos áramütés érte. 

FÜSTMÉRGEZÉS 
Egy 26 éves kiskundorozsmai 
férfi az ágyában dohányzott pén-
tek este. Valószínűleg elaludt, 
majd a szoba berendezésének egy 
része meggyulladt, a férfi füst-
mérgezésben meghalt. 

KERÉKPÁROST GÁZOLTAK 
Kerékpárost gázoltak halálra Sze-
ged és Klárafalva között. Vasárnap 
reggel a 43-as út 17-es kilométer-
szelvényénél egy 59 éves klárafal-
vi asszony kerékpározott, amikor 
egy Opel elgázolta. A szerencsét-
lenül járt asszony a helyszínen 
életét veszette. A gépkocsi vezető-

jét, egy 28 éves makói fiatalem-
bertvérvételre előállították. 

A KERTÉSZET LEHETŐSÉGEI 
Az Erdei Ferenc Társaság szegedi 
csoportja rendes gyűlését ma dél-
után 3 órakor tartja a szegedi me-
gyeháza földszinti Csanád Ter-
mében. Vendég Csikay Miklós, a 
Magyar Agrárkamara elnöke. 

OPERABARÁTOK 
ABARTÓKBAN 
Évadzáró közgyűlését tartja és a 
szezon utolsó hangversenyét ren-
dezi meg ma 18 órától a Bartók 
művelődési központban a Szege-
di Operabarátok Egyesülete. 

KLIGL A KÁVÉHÁZBAN 
Szegeden szobrász címmel Kligl 
Sándor szobrászművésszel be-
szélgethetnek ma 18 órától a Ro-
yal Szállóban a Közéleti Kávéház 
programjában. Közreműködik a 
Szöllősy vonósnégyes és Natasa 
Gorbunova hárfaművész. 

Az indulás évei 
a Tömörkényben 
A Tömörkény István Művészeti 
Szakközépiskola alapításának 
40. évfordulója tiszteletére Az 
indulás évei címmel rendez kiál-
lítást a Móra Ferenc Múzeum és 
a Tömörkény István Művészeti 
Szakközépiskola a szegedi vár-
ban. A tárlatot ma délután 3 óra-
kor Kalmár Márton igazgatóhe-

lyettes, szobrászművész nyitja 
meg, köszöntőt mond Frank Jó-
zsef, a megyei közgyűlés elnöke. 
A megnyitón közreműködik az 
iskola női kara Dohány Gabriella 
vezetésével. A kiállító művészek 
az iskola alapító művésztanárai 
és az első évfolyam alkotómű-
vésszévált diákjai. 

Minimálbért fizethetnek - állami támogatással 

Osztják már 
a tizenöt milliárdot 
Folytatás az 1. oldalról 

Egyházzenei ősbemutató 
Vanitatum vanitas - a város fel-
kérésére komponált mű ma, 
Szeged napján csendül fel a fel-
sővárosi templomban 

Az egyházzenei hetek program-
sorozatának részeként kedden 
19 órakor a felsővárosi minorita 
templomban az SZTE JGYTFK 

Kardos Pál Női Karának hang-
versenyét rendezik meg. A mű-
soron többek között Duruflé, Ko-
dály Zoltán, Bartók Béla, Szoko-
lay Sándor, Kocsár Miklós, Or-
bán György, Langlais és Men-
delssohn művei szerepelnek. Ős-
bemutatóként hangzik el Gyön-
gyösi Levente Szeged város felké-

résére komponált Vanitatum va-
nitas című műve. A koncerten 
szólót énekelnek: Baghi Viktória, 
Benkő Orsolya, Bogdán Hermi-
na, Egri Ágnes, Fülöp Márta, Ju-
hász Györgyi, Leskowszky Lau-
ra, Török Anikó, közreműködik: 
Pálúr János orgonaművész, vezé-
nyel: Ordasi Péter. 

Holttest 
a Tiszában 
Egy 40-60 éves férfi holttestére 
bukkantak Szegeden, a Boszor-
kányszigetnél. A vizsgálatok sze-
rint a holttest néhány hete kerül-
hetett a vízbe. A helyszínelők 
semmilyen iratot nem talált az 
áldozatnál, ezért az azonosítás 
nem vezetett eredményre. 

A húsznál több alkalmazottnak 
kenyeret adó és 2000-re mérleg-
beszámolót készített cégek kom-
penzációját differenciáltan álla-
pítják meg, az élőmunka-több-
letteher 66-100 százalékos mér-
téke között. A differenciálás 
mértéke a 200l-es átlagkereset, 
illetve a 2000-es úgynevezett élő-
munka-igényességi mutató. Ők 
több mint 3 millió forintot is 
kaphatnak. 

Információink szerint idén 
több mint 42 ezren pályáztak, 
közülük csaknem 25 ezer az 
egyéni vállalkozó (a jelentkezők 

felének 2001 -ben nem volt alkal-
mazottja). A húsznál kevesebb 
alkalmazottal dolgozó vállalko-
zások száma 13 ezer 830 volt, s 
2600 húsznál többet foglalkozta-
tó vállalkozás jelentkezett. A pá-
lyázók több mint 18 milliárd fo-
rintra tartottak igényt. 

Csongrád megyéből csaknem 
2200-an igényeltek közel 1 milli-
árd forintot, s ebből 795 milliót 
kaphatnak meg majdnem 19 
ezer ember foglalkoztatásának 
megkönnyítésére. Pontosabb in-
formációkra a helyi döntések 
után, június első napjaiban lehet 
számítani. 

F.K. 


