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Vita a szabadtéri 
üzleti tervéről 
A pénteki városi közgyűlésen az 
ellenzék bírálta a szabadtéri já-
tékok idei üzleti tervét. A kor-
mányoldal szerint megalapo-
zottak az új cég új igazgató-
jának elképzelései. Bátyai Edi-
na elsősorban a magyar közön-
ségre számít, és sikergyanús da-
raboltat tűz műsorra. 

A pénteki városi közgyűlés tár-
gyalta a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok és Fesztivál Kht. üzleti tervét. 
A száz százalékban önkormány-
zati tulajdonban lévő, frissen ala-
kult társaság, melyet a színháztól 
választottak le, most szervezi eb-
ben a formában első évét. Az évad 
nyitó előadása a néptáncfesztivál 
lesz, melyet a tavalyi nagy sikerű 
Nabucco követ, az ajándékkon-
cert után a Boccacio című operett 
kerül a Dóm téri színpadra, ahol 
még a Dómdixie gálára és a nagy 
sikert sejtető Rómeó és Júlia című 
musicalre várják a közönséget. 

A társaság 458 millió forintot 
költ el idén, 150 milliós értékesí-
tési árbevétellel számolnak, és 
nullszaldós működés a cél. 

A közgyűlési vitát Kohárí Nán-
dor (Fidesz) nyitotta, aki szerint 
a terv gyenge, csalódást okoz, egy 
vázlat, nem kimunkált, a terve-
zett árbevételt nem igazolja sem-
mi. „Az egész egy számítógéppel 
készített táblázat" - mondta. 
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpol-
gármester arra hívta föl képvise-
lőtársa figyelmét, hogy az üzleti 
tervek általában valóban táblá-
zatkezelővel készülnek, és szor-
zással képezik a tervezett bevé-
telt. Jegyár szorozva eladott da-
rabszámmal. Pászti Ágnes ta-
nácsnok szerint idén 40 ezer né-
zőre számítanak a szabadtérin, 
szemben a tavalyi 60 ezerrel, így 
a terv tarható. Molnár Zoltán (Fi-

desz) a tervben összeadási hibát 
talált, de Pintér Ferenc (Cent-
rum) kérte, lapozzon tovább, 
ahol magyarázatot kap arra, mi-
ért nem lehet a kiragadott értéke-
ket összeadni. Fölhívta a figyel-
met arra, hogy az üzleti terv szá-
monkérése jövőre a megvalósu-
lás tükrében esedékes. 

A műsortervet azért érte kriti-
ka, mert többen nem látták az Eu-
rópára történő kitekintést. Apró 
Juhász János (független) szerint 
valóban nemzetközi, európai 
fesztivál kellene. Molnár Zoltán 
kulturális koncepciót hiányolt, 
Kohári Nándor a konkurenciát 
emlegette, a Pécsi Szabadtéri Játé-
kokra utalt, és a kihagyott Európa 
kulturális fővárosa pályázatra. 

A közgyűlés végül elfogadta az 
üzleti tervet, és preferált szerve-
zetté nyilvánította a szabadtérit. 
A jövőben a Kárász utcára költö-
zik az intézmény székhelye. 

M. B. I. 

BATYAi KASSZASSKERT TERVEZ 
A szabadtéri igazgatója, Bátyai 
Edina lapunknak elmondta: egy 
2002-es fölmérés szerint a nézők 
6 -8 százaléka volt külföldi a játé-
kokon. A látogatók többsége Sze-
ged tágabb régiójából érkezett. Az 
igazgató elsődleges célja, hogy a 
magyar közönséget ideszoktassa, 
ebben nagy segítség lesz az autó-
pálya. Olyan darabokat tűznek 
műsorra, amelyekkel biztos a 
kasszasiker. Nagy gondolatot jele-
nít meg a Nabucco, értékes a nép-
tánc, méltán sikeres a Rómeó és 
Júlia. A képviselők kérdéseire szí-
vesen válaszol - mondta - , bár 
nem érti, miért nem akkor voltak 
ilyen éberek, amikor korábban 
pótelőirányzatokat kellett kérni a 
várostól. 

Oviház a Hajnóczyban 
A Hajnóczy utcai óvoda ad otthont a szegedi Közéleti Kávéház követ-
kező, február l-jén délután 5 órakor kezdődő estjének, a házigazda: 
Tóth Károly önkormányzati képviselő. A szegedi kisdedóvó intéz-
ményhálózat jövőjéről dr. Szeri Istvánné óvodavezető beszélget Vasas 
Tamásné megbízott igazgatóval, Bartáné Tóth Mária fejlesztő igazga-
tóhelyettessel és Lóczi Tünde szaktanácsadóval. 

A legjobbak között néhány százaléknyi különbség dönt 

A Ságvári most is hatodik 

A Ságvári kapujában. Minimális a különbség a helyezések között Fotó: Karnok Csaba 

Előzetes adatok alapján készült, ezért nem 
adhatott teljes képet az országos sajtóban és 
lapunkban is közölt középiskolai rangsor, 
amelyben nem szerepelt a Ságvári gim-
názium. A táblázatkészítő maga hívta föl a 
figyelmet arra, hogy évente több száz, kü-
lönféle szempontú iskolasorrendet állíta-
nak össze. A Ságvári változatlanul hatodik 
az országos „örökranglistán." 

Megütközést keltett Szegeden, hogy a lapunk 
január 14-i számában közölt országos közép-
iskolai eredménylistáról (amelyet a Heti Vi-
lággazdaság internetes oldaláról vettünk át) 
hiányzott az évtizedek óta kiváló eredménye-
ket fölmutató SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium. Sokan érdeklődtek aggódva 
szerkesztőségünkben és az iskolában, s olya-
nok is akadtak, akik valami „rendkívüli kö-
rülményt" gyanítottak a háttérben. 

Megnyugtatásul közöljük: a Ságvári rangja 
a táblázatkészítő szerint is vitathatatlan. 
Neuwirth Gábor, a középiskolák sorrendjét 
előzetes adatok alapján közlő Országos Köz-
oktatási Intézet (OKI) oktatáskutatója meg-

erősítette: a sajtóban kiragadott adatok való-
sak ugyan, de önmagukban félrevezetők, 
mert sokféle szempont szerint számolhatják 
ki a statisztikai muta tóka t 

- A legnagyobb butaság nagyszerű munkát 
végző iskolákat néhány százaléknyi különbség 
alapján megítélni! - jelentette ki Neuwirth Gá-
bor. Kifejtette, hogy a helyezéseket meghatáro-
zó eredmények olyan csekély eltérést mutat-
nak, hogy a statisztikai szempontból az élvo-
nalbeli oktatási intézmények ugyanazokba a 
kategóriákba tartoznak. - Megfontolandó, 
hogy jövőre már csak fő csoportonként sorol-
juk be a középiskolákat - jegyezte meg nyoma-
tékosan az oktatáskutató. A szakember tudja, 
hogy Szegeden sokéves hagyománya van a Ság-
vári és a Radnóti vetélkedésének. Hozzátette 
még, hogy a város több, igen magas színvona-
lon működő középiskolával is büszkélkedhet -
az ő teljesítményüket sem szabad lebecsülni. 

Az intézet internetes honlapjáról 
(www.oki.hu) kiderül, hogy több mint két év-
tizede folyik a magyar középiskolák tanulói-
nak eredményeit összegyűjtő munka, amely 
évről évre produkálja a különféle táblázato-

kat. Több száz iskolasorrend készül évente a 
versenyeken és a felsőoktatási felvételiken el-
ért eredmények alapján. 

Dobi János, a Ságvári gimnázium igazgató-
ja ugyancsak a statisztikai számítások és 
megközelítések sokféleségére hívta föl a fi-
gyelmet. Véleménye szerint a diákokért foly-
tatott, s a csökkenő gyerekszám miatt élező-
dő versenyben különösen fontos tudni, hogy 
statisztikával nem fejezhető ki a pedagógiai 
munka minősége. A diákok fölkészültségét 
az mutatja meg, hogyan állnak helyt a kivá-
lasztott felsőoktatási intézményben. 

NY. P. 

ÖSSZESÍTETT LISTA 
| | Az iskolák összesített eredményei alapján évente 

összeállított országos „örökranglistán" a Ságvári 
őrzi előkelő helyét. A tavaly megjelent, 2003-as 
adatok alapján készült kimutatás szerint a Ság-
vári - megelőzve a megye középiskoláit - a ha-
todik helyet foglalja el. Rövidesen megjelenik a 
2004-es összesítés adatait tartalmazó kiadvány 
is. 

Dúskáltak a téli örömökben a hógolyózok és ródlizók 

Topon a rókusi szánkódombon 
Első számú játszótérré lépett 
elő a városi szánkódomb az első 
havas hétvégén Szegeden. Pén-
tek estétől vasárnap estig lur-
kók és szülők ródliztak a Vértó 
közeli magaslaton. Vasárnap a 
hőmérő higanyszála jóval mí-
nusz tíz fok alá süllyedt, a szik-
rázó hó csúszkálásra alkalmassá 
fagyott, és ez nagyon sok csa-
ládot a szabadba csábított. 

A szerdára virradóra érkező hó 
nyújtotta örömöket e hét végén 
már habzsolhatták a gyerekek a 
szegedi szánkódombon. 

- Minden télen, amikor leesik 
az első hó, kijövünk szánkózni 
a Vértóhoz a gyerekekkel -
mondja Kovács Mihály. - Itt la-
kunk az egyik tízemeletesben a 
Csongrádi sugárúton. A kicsik 
nagyon várták a havat, már at-
tól féltek, hogy idén nem lesz 
csúszkálás. Jó, hogy végre hul-
lott valamennyi hó, bár elkelne 
az utánpótlás. 

Az északi városrészben élők 
szánkózódombnak becézik a 
Vértó melletti lankát. A magas-
lat melletti tó vize befagyott, s -
annak ellenére, hogy téli sportra 
még nem ajánlják a szakemberek 
- a természetes jégpálya e fagyos 
hétvégi napokon megtelt korcso-
lyázó gyerekekkel. 

- Én nem félek, hogy beszakad 
alattam a jég. Minden télen jö-
vünk csúszkálni - rántja meg a 
vállát a tizenkét éves Szeles Tibi. 
- Igaz, anyuék mindig kikísér-
nek. 

H0RA H0 
Hétfőtől a hét közepéig a Dél-Alföldre újabb hóesést ígérnek a meteoroló-
gusok. Jó hír a fázósaknak, hogy annyira nem lesz hideg, mint az elmúlt 
hétvégén: hétfőtől lassú melegedést jósolnak. 

- Nem teljesen így van ez - ja- vei, egymásba kapaszkodva vág 
vítja ki fiát Szelesné - , csak szán- neki az emelkedőnek, s pár perc 
kózni jöttünk. múlva a lurkók, apuka előtt ülve, 

A négytagú család együttes erő- biztonságban és nagy-nagy élve-

A szánkózás velejárója a borulás Fotó: Miskolczi Róbert 

zettel csúsznak le a kétszemélyes 
szánkón. 

- Az én gyerekeim, ahogy le-
esett a hó, leckeírás helyett, örö-
mükben, iskola után azonnal ide 
jöttek játszani - mutat a domb 
alján éppen hógolyózó kicsikre 
Szabóné Erzsi. - A makkosházi 
általános iskolába járnak, pénte-
ken tanítás után is itt szánkóz-
tak. Úgy döntöttem, vasárnap 
inkább én is kijövök velük és 
együtt csúszkálunk. 

A tinédzserek - természetesen 
szülői felügyelet nélkül - egy-
mást biztatva versenyeznek, ki 
ér le előbb és gyorsabban a domb 
aljára. A merészebbek a szánkón 
hason fekve, a félénkebbek ülve 
siklanak le a lejtőn. 

- Jó buli kijönni a haverokkal, 
meg lányokkal is ismerkedhe-
tünk - nevet össze társaival a ti-
zenéves Fülöp Attila. - Bár eddig 
telefonszámok helyett csak lila 
foltokat szereztünk. 

A szánkózás elkerülhetetlen 
velejárója a bukfenc és a borulás. 
Itt-ott, ahol már elolvadt a hó és 
kilátszik a fű, könnyebb felborul-
ni. 

- Nemcsak bátorság, kézügyes-
ség is kell a szánkózáshoz. Ügye-
sen kell fogni a szánkó elejét, 
hogy irányítani lehessen az útját 
- magyarázza Tóth Viktória. A 
fiatal anyuka hatéves kislányával 
együtt sétált ki a Vértóhoz. -
Ebéd után az egész család kijön a 
dombra még egyszer. A hóból so-
sem elég. 

SZ. E. 

Magyar szerint a tárca elhamarkodottan nyilatkozott 

Kártérítést kér 
a Hungerit az FVM-től 
Kártérítést kér a szentesi Hun-
gerit Rt. a földművelésügyi mi-
nisztérium állat-egészségügyi 
főosztályától a chloranphenico-
lügy miat t . Tavaly novemberben 
ezt a szert muta t ták ki kacsák, 
libák húsában, s mindez az rt. 
vágóhídján történt . Avezérigaz-
gató azt kifogásolta, hogy az 
FVM még a részletes vizsgá-
latok lezárása előtt nyilvános-
ságra hozta az addigi ered-
ményt, és ezzel üzleti kárt oko-
zott a cégnek. 

Még novemberben kezdődött, de 
december 2-án kapott nyilvános-
ságot az a vizsgálat, melynek so-
rán az állat-egészségügyi és élel-
mi szer- e llenőrző állomás ki 
akarta deríteni: hogyan került a 
chloranphenicol a kacsák, libák 
húsába. A Hungerit Rt., melynek 
vágóhídjára beszállították a ka-
csákat, libákat, nem vétett a sza-
bályok ellen, a szer pedig ebben a 
mennyiségben nem jelentett ve-
szélyt a fogyasztókra, ám még-
sem lehetett volna jelen a hús-
ban. Kiderült, az rt.-vel kapcso-
latban álló, érintett termelők 
sem tudtak arról, hogy a takar-
mányban ilyen szer van. A chlo-
ranphenicol a Németországból 
származó hallisztből került bele 
a tápba. Amikor az esetet az 
FVM állat-egészségügyi főosztá-
lya nyilvánosságra hozta, Ma-
gyar József, a Hungerit vezérigaz-
gatója több orgánumnak, így la-

punknak is azt nyilatkozta: az, 
hogy mindez nyilvánosságot ka-
pott - még akkor is, ha elhang-
zott, hogy az rt. nem hibás - , je-
lentős gazdasági kárt okozott a 
cégnek. Ráadásul - Magyar tudo-
mása szerint - a kontrollvizsgá-
latok már nem támasztották alá 
az első ellenőrzések eredményét, 
vagyis szerinte a nyilatkozat el-
hamarkodott volt. Ezért följelen-
ti a hatóságot. 

Az igazgató nem a levegőbe be-
szélt: csütörtökön az FVM állat-
egészségügyi főosztályára megér 
kezett a cégvezető levele. Lapunk 
kérdésére Bálint Tibor főosztály-
vezető azt mondta, csodálkoz-
nak, előbb megvizsgálják Magyar 
József követelését, s csak azután 
alakítják ki álláspontjukat. A le-
vél tartalmáról nem nyilatko-
zott. 

Magyar József nem cáfolta, 
hogy elküldte a levelet, azt azon-
ban nem akarta megmondani, 
mekkora követelésről van szó. 
Azt mondta, előbb megvárja, mi 
történik a levéllel, s majd azután 
nyilatkozik. 

Az ügyet ismerő állat-egészség-
ügyi szakemberek úgy vélik, 
amikor egy ilyen vizsgálat ered-
ménye megszületik, nehéz olyan 
döntést hozni, ami mindenkinek 
jó. Amikor a paprikabotrány ki-
robbant, épp azért kárhoztatták a 
hatóságot, mert nem fordult idő-
ben a nyilvánossághoz. 

B. A. 

http://www.oki.hu

