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Szeged Európa kapuja lesz 
A határmentiséget már többször 
megszenvedett szegedieknek 
egy kicsivel több okuk van az 
igenre, mint sok más település-
nek - hangzott el tegnap a szege-
di városházán, ahol a négy parla-
menti párt képviselői érveltek 
az uniós csatlakozás mellett. 

Szeged a tizedik helyszín a négy 
párt országos körútján: az Együtt 
az egységes Európáért elnevezésű 
találkozókon a csatlakozás mel-
lett érvelnek a képviselők. A vá-
rosházi díszteremben telt házat 
köszönthetett tegnap Botka Lász-
ló polgármester, aki arról beszélt, 
hogy a szegediek hisznek benne: a 
város Európa kapuja lesz, régió-
központ-szerepe felértékelődik, s 
új lehetőségeket nyer a határon 
túli, déli partnereivel együtt. 

Szavaira rímelt a parlamenti 
integrációs bizottság elnökének, 
Szent-Iványi Istvánnak (SZDSZ) 
a mondanivalója, aki szerint Sze-
ged legnagyobb kitörési lehetősé-
ge a csatlakozás, hiszen az Unió 
támogatja a határ menti régió-
kat. Míg eddig inkább hátrányát 
látta a város a határmentiség-
nek, most nagy esélyt kap az eb-
ből származó előnyök kihaszná-
lására. Ezért a szegedieknek egy 
kicsivel még több okuk is van 
igent mondani a népszavazáson, 
mint sok más településnek. 

Font Sándor (MDF) kiemelte 
déli szomszédaink segítésének 
szükségét: bekerülésük az unió-
ba az egyetlen esély, hogy a tria-
noni határok virtuálissá válja-

Országos kőrút juk szegedi állomásán a négy párt képviselői. Fotó: Gyenes Kálmán 

nak. Rákos Tibor (Fidesz) szegedi 
képviselő azt mondta, Magyaror-
szág de facto máris tagállam, hi-
szen például az ország kivite-
lének 75 százaléka más tagálla-
mokba irányul. 

Az unió vonzerejét az utóbbi 
tíz év gazdasági fejlődésének ada-
taival támasztotta alá. Gurmai 
Zita (MSZP) a nőkről beszélt, 
akik gyakran névtelen szereplői a 
történelmi döntéseknek; az uni-
ós csatlakozás ilyen döntés. 

A képviselők változatos témá-
jú kérdéseket kaptak: a tagál-
lamok békéjét biztosító unióról, 
a nyugdíjak alakulásáról, a 
szomszédos országokkal fennál-
ló szabadkereskedelmi megálla-
podások sorsáról, az „agyelszí-
vástól" való félelmek realitásá-
ról, a mezőgazdaságból élők 
helyzetének változásairól, az 
adókról, arról, ha Szeged Európa 
kapuja lesz, vajon átjárhatónak 
bizonyul-e a határ menti csalá-

dok és általában a civil szféra 
számára. Sokan véleményt 
mondtak. Például arról, hogy az 
európai „elit klubban" nyilván-
valóan nem azonnal fogják a fő 
helyre tessékelni a belépőket, de 
egészen bizonyos, ha minden 
polgár él a számára adódó sze-
mélyes lehetőségekkel, egy em-
beröltő alatt Magyarország 
ugyanott tarthat, ahol a fejlett 
tagállamok. 

S. E. 

Az ipari parkba költözőkkel Háló kezdett a tárgyalni 

Múltja van a 400 
munkahelynek 
Folytatás az 1. oldalról 

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál ipari park címre pályáz-
tak. A pályázat sikeres volt, a rangot 2002. június 24-én kapták meg 
hivatalosan. Akkorra a konzervgyártás már a Szegedi Paprika Rt.-hez 
került a gépekkel, berendezésekkel és a foglalkoztatottakkal együtt. 
Nem élt meg egymás mellett két konzervgyár, ezért volt szükség az el-
adásra, de Háló váltig állítja: az induláskor nem erre számítottak. A 
„kiürült" Szeko 2001 Rt. ingatlanhasznosító társasággá alakult át, s 
megkezdte a vállalkozások becsábítását az ipari parkba. 

A napokban a Botka László polgármester által megnevezett öt leen-
dő bet.elepülő közül néggyel Háló Pál írta alá a szerződést az elmúlt év 
végén. A vételárból pedig az rt. azt az 1 milliárd forintot törlesztette, 
amellyel tartozott a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt.-nek. Az ön-
kormányzat által tagi kölcsönként nyújtott 300 millió forintot annak 
kamataival együtt csak idén áprilisban kellett volna visszafizetni -
ezt a Szeko vállalta. (Mint ismeretes: a Szeko 2001 Rt.-t 20 millió fo-
rintos alaptőkével a szegedi önkormányzat és a Micromeat Kft., Háló 
Pál cége hozta létre 2001 második felében.) 

A legnagyobb és a legtöbb munkahelyet teremtő beköltözővel, a Szi-
lánkkal már az új városvezetés tárgyalt - állítja az igazgatóság elnöke. 
A cég magát a Szeko Rt.-t veszi meg 11 hektárnyi területtel együtt, s 
az övé lesz az ipari park clm is. Háló Pál jelezte, nem vitatja a jelenle-
gi városvezetés érdemeit, de az eddigi tárgyalásokat ő kezdeményezte 
és vezényelte le az elmúlt év folyamán. 

- Ez egy folyamat volt, amely most ért véget - mondta az elnök. - A 
jelenlegi önkormányzat tehát egy jól előkészített projektet kapott, 
amelyet én nem minősítek telekspekulációnak. 

F. K. 

Könyv és CD a megye természeti értékeiről 

Bemutatták tegnap 
a Napfényországot 
Szép és érdekes fotók sora lát-
ható abban a kötetben, amely 
Csongrád megye természeti ér-
tékeiről szól. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A megyeházán tegnap mutatták 
be a sajtónak a Napfényország cí-
mű könyvet, melyet a Csongrád 
megyei önkormányzat jelentett 
meg. Ott József, az önkormány-
zat alelnöke a bemutatón el-
mondta, a kötet kiadására ön-
ként, szíves-örömest vállalkoz-
tak, hiszen mindenképpen fon-
tos, hogy egy igényes könyv végre 
számba vegye ezeket az értéke-
ket. 

A Napfényország a Szegedi Tu-

dományegyetem, a Kiskunsági és 
a Körös-Maros Nemzeti Park, a 
Móra Ferenc Múzeum, a CSE-
METE, a Beretzk Péter Termé-
szetvédelmi Egyesület munka-
társainak összefogása révén szü-
letett meg. Rakonczai János, a 
könyv szerkesztője azt mondta, a 
könyvet tudományos igénnyel ír-
ták meg, ugyanakkor fontosnak 
tartották, hogy például az iskolás 
gyermekeknek is szóljon. Sok 
apró jel utal arra, hogy a szerzők-
nek szívügye ez a könyv. 

A kötet kiadása 7,5 millió fo-
rintba került, s a megyei önkor-
mányzat mellett többen is támo-
gatták. A kötet háromezer, 
CD-változata pedig négyezer pél-
dányban készült el. 

Nincs influenza 
Az utóbbi napokban nőtt azok-
nak a betegeknek a száma, akik 
köhögés, torokfájás, magas láz 
miatt keresik fel családorvosu-
kat. A patikákban is többen vásá-
rolnak köhögés és torokfájás el-
leni szereket, lázcsillapítót. 

A szegedi Hattyastelepen Sza-
bó Ida háziorvos arról tájékozta-
tott, hogy a szokásosnál többen 
keresik fel felső légúti tünetek-
kel, a betegek gyógyulása 2-3; de 
esetenként 10 napig is eltart. A 
megelőzés módszere a gyakori 
szellőztetés, a szokásosnál több-

szöri kézmosás, C-vitamin sze-
dése. A gyermekgyógyászati ren-
delőkben nem érzékelhető látvá-
nyos betegszám-növekedés. In-
kább a tanárok között sok a nát-
hás. 

A Csongrád megyei ÁNTSZ 
járványügyi osztályának vezető-
je, Tombácz Zsuzsanna arról in-
formálta lapunkat, hogy eddig 
egyetlen influenzás megbetege-
dést sem diagnosztizáltak a me-
gyében, de sokan fordulnak felső 
légúti panaszokkal, magas lázzal 
orvoshoz. 

Szűzen 
maradni 
SZÁVAY ISTVÁN 

A huzavona, ami a parlamentben zajlik napok óta a Törökország-
nak szánt NATO-szállítmányok átengedése ügyében, végül is 
szomorújáték. Egész egyszerűen azért, mert itt nem egy tőlünk 
idegen szervezettel kapcsolatos magyar álláspontról folyik a vita. 
Arról van szó ugyanis, hogy a NATO - azaz mi-a szerződés alap-
elvei és írott szabályai szerint veszélyeztetett helyzetében segíte-
ni kívánjuk az egyik tagországot védelmi képességeinek javításá-
ban. El tudom képzelni, ha Magyarország lenne hasonló helyzet-
ben, és Szlovákia vagy Csehország lassítaná ily módon a hozzánk 
elindított NATO-szállítmányokat, micsoda össztüzet zúdítana 
rájuk az az ellenzék, amely most éppen javában kunktátorkodik. 

Igaz, a mostani helyzetet némiképpen bonyolulttá teszi, hogy 
Törökország indokolt és egyben számunkra kötelező megsegítése 
némileg összefügg egy esetleges Irak elleni háborúval. Ám azt az 
akciót, ha sor kerül rá, nem a NATO indítja majd, azaz egy érin-
tett, de nem résztvevő tagország védelmének segítése minden-
képpen kötelező penzum marad a számunkra. Ez a tény, csak-
úgy, mint az, hogy négyszemközt fideszes politikusok is indokol-
hatatlannak tartják saját pártjuk - néha következetlen - lépéseit, 
azt is jelzi, hogy az ellenzék sokkal inkább pártpolitikai szem-
pontok szerint alakítja magatartását, mint a tényleges helyzet 
alapján. 

Ez önmagában végül is nem lenne baj, hiszen a politikus nem 
hagyhatja figyelmen kívül, ha valami növelheti népszerűségét vá-
lasztói körében. Márpedig az alapvetően háborúellenes hangulat-
ban az ilyen parlamenti magatartásnak nyílván hozadéka is le-
het. Az, hogy a Fidesz így néha szóról szóra ugyanazt mondia. 
mint a Munkáspárt, csakúgy nem sokat nyom a latban, mint az. 
hogy például szembe kerül az Európai Néppárttal - amelynek Or-
bán Viktor alelnöke. A néppárti tagszervezetek, mint például a 
német konzervatívok, általában egyetértenek Bush elnökkel ab-
ban, hogy a Szaddám-féle gondot, ha nincs más megoldás, akár 
katonai erővel is fel kell számolni. 

A kérdés voltaképpen egyáltalán nem az, hogy Szaddám valódi 
probléma-e, sem az, hogy e problémát meg kell-e oldani, hanem 
az, hogy kielégítő eredménnyel járhat-e egy katonai fellépés. Mert 
az az ország, amely saját kurd lakossága (civilek, gyerekek, asszo-
nyok és öregek) ellen éppúgy vegyi fegyvereket vetett már be, 
mint az iráni háborúban, nyilván ma is rendelkezik tömegpusztí-
tó arzenállal. És az is bizonyos, hogy egy fontos stratégiai térség 
közepén egy Szaddám-féle diktátor komoly veszélyt jelent a világ-
ra. A gond inkább az, hogy Szaddám eltávolítása egy világias cini-
kus helyett hosszabb távon akár egy iszlám fundamentalistát is 
hatalomra juttathat. 

A világ olajkészleteinek jókora hányadát rejtő térség közepén ez 
legalább annyira veszélyes lenne, mint ma Szaddam. Apropó, 
olaj. Az olajpiac esetleges összeomlását elemzések szerint az 
USA és Nyugat-Európa viselné el a legkönnyebben (lásd legutób-
bi nagy olajválság!), a kelet-európai országok gazdasága viszont 
belerokkanna. Valódi magyar nemzeti érdek tehát, hogy az Öböl 
térségében a helyzet rendeződjön és stabihzálódjon. 

Nem tudom, hogy ez sikerül-e, és ha igen, akkor mi módon és 
mennyi idő múlva. Azt viszont sejtem, hogy a valódi gondokkal a 
hazai ellenzék is tisztában van. No meg amikor Orbán Viktor alá-
írta a NATO-csatlakozás okmányát, megköttetett egy házasság, 
amelyben szűzen maradni... Hát, legföljebb annak látszani lehet. 

Ki vagy magyar, ki vagy roma ? 

Interneten a toleranciáért 
Országosan egyedülálló az a 
kezdeményezés, amelynek so-
rán egy pécsi és egy szegedi 
gimnázium diákjai az interne-
ten keresztül tanulnak egymás-
ról és egymástól. A részletekről 
tegnap Szegeden tartot tak be-
mutatót és sajtótájékoztatót. 

Az e-tolerancia nevű pedagógia 
modellnek nincs párja, jelenleg 
kísérleti szakaszban áll, s ha si-
kerek érhetők el a segítségével, 
akkor beépülhet a szaktárca által 
indított „digitális középiskola" 
programba. Jelenleg az ország két 
gimnáziuma, a szegedi Ságvári és 
a pécsi Gandhi Gimnázium 
egy-egy osztálya vesz részt e jövő 
hét hétfőn induló rendhagyó kí-
sérletben, amelynek során kide-
rül, fel lehet-e használni az inter-
netet e fogékony korosztály tole-
ranciára neveléséhez. 

Csepeli György, az Informati-
kai és Hírközlési Minisztérium 
államtitkára lapunknak elmond-
ta, a tárca, a Kisebbségkutató In-
tézet, a Történelemtanárok Egy-
lete, a Néprajzi Múzeum roma 
gyűjteménye, a roma sajtóköz-
pont és a Romapage közös vállal-
kozásában létrejövő e-tolerancia 
projekt rávilágíthat, hogyan vi-
szonyulnak a mássághoz és egy-
máshoz egy többségi elitiskola és 
egy ugyancsak méltán híres kis-
sebségi elitképző diákjai. 

A módszer lényege az, hogy 
az oktatott , romológiai isme-
retekkel kiegészített történe-
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Csepeli György a szegedi Ságvári g imnáziumban. Fotó: Karnak Csaba 

lem anyagot a diákok a webről 
tanulják, s minkét csoport 
ugyanabban a képzésben ré-
szesül. A tananyag azonban 
úgy van megszerkesztve, hogy 
a mintag imnázium csoportjai 
egymás segítségére szorulja-
nak tanulás közben. Ezen túl a 
15 leckéből álló közös tanulás 
ideje alatt a tolerancia mérésé-
re alkalmas szociálpszicholó-
giai teszteket töltetnek ki a di-
ákokkal, melyből összehason-

lító elemzés és módszertani 
t anu lmány készül. 

Bár a szegedi diákok egyelőre 
pusztán azt tudják, hogy - az ő 
szavaikkal élve - „kísérleti nvu-
lak" lesznek, mégis kíváncsiak 
arra, mi vár rájuk, milyen a má-
sik oldal, s biztatónak tűnik, 
hogy néhányan már amiatt is ag-
gódnak, vajon eléggé nyitottak 
lesznek-e a tavaszi szünetig tartó 
közös tanulás ideje alatt. 

O. K. K . 

Pokorni 
fóruma 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Aktuálpolitikai kérdésekről és a 
közoktatási törvény tervezett 
módosításáról fejtette ki a véle-
ményét tegnap este Szegeden, az 
Átrium Üzletházban megrende-
zett fórumon Pokorni Zoltán. A 
Fidesz országgyűlési képviselője, 
korábbi elnöke, volt oktatási mi-
niszter előtte a Szegedi Tudo-
mányegyetem oktatóival, illetve 
a sajtó képviselőivel találkozott 
és folytatott kötetlen megbeszé-
lést. Az egykori vezető fideszes 
politikus az esti fórumon az ak-
tuálpolitikai kérdések mellett a 
közoktatási törvény módosítása 
kapcsán a kerettanterv átalakítá-
sáról és az óraszám csökkentésé-
ről is szólt. 

Elszabadult 
marhák 
A röszkei határállomás előtt fel-
borult tegnap este 6 órakor egy 
szarvasmarhákat szállító IFA tí-
pusú teherautó pótkocsija. A 
marhák egy része kiszabadult és 
az út melletti szántóföldekre vo-
nult. 

A főút forgalmát nem korlá-
tozta az árokba borult pótko-
csi, az állatokat, melyek közül 
csak egy sérült meg, sikeresen 
visszaterelték a talpra állított 
teherautóra. 


