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A vásárhelyi rendőr-
kapitányság keresi a 
15 esztendős Gazdag 
Szabinát. A lány még 
január 20-án hagyta 
el a vásárhelyi gyer-
mekotthont, s azóta 
ismeretlen helyen 
tartózkodik. Szabina 
körülbelül 165 centi-
méter magas, haja 
hosszú, szőkésbarna 
és melírozott. A rend-
őrség szerint a lány 
Szegedre utazott. Aki 
Gazdag Szabina je-
lenlegi tartózkodási 
helyéről tud, hívja a 
vásárhelyi kapitány-
ságot a 62/ 
535-990-en vagy a 
107-es rendőrségi te-
lefonszámot, illetve 
az ingyenes telefonta-
nút (06-80-555-111). 

A 15 esztendős vásárhelyi lány feltehetően 
Szegeden t a r tózkod ik Rendőrségi felvétel 

KÖRKÉP 

DESZK. Óvodapedagógusok 
számára rendeznek országos 
szakmai tanácskozást ma a 
faluházban. Az ország minden 
részéről érkező 
óvodapedagógusok fél 10-től 
„Jó gyakorlatok" címmel 
szakmai fórumon vesznek 
részt, majd Simicz József 
polgármester tart köszöntőt. 
Fél 11 -kor kezdődik Az 
együttnevelés pedagógiája és 
gyakorlata című, szakmai 
konzultációval egybekötött 
módszertani előadás, majd az 
érdeklődőket arról 
tájékoztatják, hogyan lehet 
felkészülni a sajátos nevelési 
igényű gyermekekkel való 
foglalkozásra. Újhelyi István 
országgyűlési képviselő 
köszöntője után a sajátos 
nevelési igényű gyerekek 
integrált nevelésének jogi és 
tartalmi szabályozásáról lesz 
szó, majd Magyarország lépései 
az esélyegyenlőség felé címmel 
hallgatnak előadást a 
pedagógusok. Fórumon 3 órától 
vesznek részt, majd zárszót 
mond Lóczi Tünde szakmai 
koordinátor. 

ÓPUSZTASZER. Gergely-járást 
rendeznek az általános iskola 
tanulói az Ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti 
Emlékparkban csütörtökön fél 
12-től. A népszokás eredete a 
középkorra vezethető vissza, 
amikor a szegény diákok 
kéregettek, hogy megteremtsék 
a tanuláshoz szükséges 
pénzalapot. A XVI. századtól a 
diákok már nemcsak maguk, 
hanem tanáraik számára is 
gyűjtötték az adományokat. A 
Gergely-járás előtt nyitják meg 
Endre Béla kiállítását. 

SZEGED. A Rendezvényházban 
március 10-eés 12-e között az 
ENLTA, a nyelvi értékelők és 
mérók európai szövetsége tart 
továbbképzést. A szövetség 
célja az európai nyelvi 
értékelési-mérési kultúra 
fejlesztése, az ezzel foglalkozó 
szakemberek támogatása. A 14 
európai ország részvételével, a 
Lancasteri Egyetem által 
koordinált projekt 
magyarországi partnere a 
Csongrád Megyei Pedagógiai és 
Közművelődési Kht. Az 
Európában elsőként Szegeden 
rendezett továbbképzésen az 
egyik tanfolyamot gyakorló 
általános és középiskolai 
tanárok részére hirdették meg, 
címe Az idegen nyelvi 
készségek értékelésének és 
mérésének alapjai. A másik, 
jobbára elméleti kérdéseket 
feszegető tanfolyam - melyet a 
klasszikus tcsztelmélettel, 
pedagógiai méréstudománnyal 
foglalkozó felsőoktatási 
szakemberek számára 
szerveztek-címe: Bevezetés a 
klasszikus tesztclméletbe: A 
pedagógiai méréstudomány 
statisztikai elméleti alapjai. A 
kurzusokat az ENLTA 
nemzetközi nyelvi 
értékelési-mérési szakértői 
csoportja fejlesztette ki és 
tartja. 

ZÁKÁNYSZÉK. A község 
önkormányzata és az erdélyi 
Borszék város önkormányzata 
testvér-települési megállapodást 
kíván kötni. Zákányszék 
képviselői ennek érdekében 
jártak február végén a nagy 
múltú, rendkívüli természeti 
adottságú, főként magyarlakta 
településen, amellyel 13 éve 
állnak kapcsolatban. A felek 
számba vették az 
együttműködés lehetőségeit, 
elhatározták, hogy a 
nemzetközi és hazai 
pályázatokon közösen vesznek 
részt. A legfőbb cél, hogy a két 
település fiataljai - főleg a sport-
és a kulturális események 
kapcsán - eljuthassanak 
egymáshoz. A zákányszéki 
teleház a község honlapjához 
csatolva a borszéki turisztikai 
kínálatot is elkészíti, 
népszerűsíti. 

Bakson 
elűzik 
a telet 
Télbúcsúztató tavaszköszöntőt 
rendeznek szombaton délután 
3 órától Bakson, a hideg idő-
szaknak a kiszebábu elégetésé-
vel vetnek véget a maskarások. 
A rendezvényre várják más te-
lepülések lakóit is. 

A jelmezes felvonulás a faluház-
tól indul, a résztvevők körbejár-
ják a falut, a tavaszyáró felvonu-
lást a helyi zenekar muzsikája 
kíséri. Ezt követően a faluház 
előtti óriás máglyán égetik el a 
kiszebábot, így mondanak bú-
csút a télnek, s fejezik ki óhaju-
kat a tavasz beköszöntésére. A 
vendégeket forralt borral, teával 
és fánkkal kínálják. A faluház-
ban az óvodások és az iskolások 
adnak műsort - az érdeklődők 
jelképes összegért válthatnak be-
lépőt - , melynek végén a baksi 
Poén Színtársulat nevetteti meg 
a közönséget. A télbúcsúztató vi-
gasságot a két évvel ezelőtt alapí-
tott Baksi Kulturális Egyesület 
szervezi. Az elmúlt esztendők-
ben már jó néhány régi hagyo-
mányt felelevenítettek, a jóté-
konysági báljuk bevételét az álta-
lános iskola mellett kialakítandó 
közlekedési parkra fordítják 
majd. Búza Zsolt, az egyesület 
elnöke elmondta, segédkeztek a 
szüreti mulatság szervezésében, 
tavaly év végén pedig karácsonyi 
műsorral kedveskedtek a falu 
nyugdíjasainak. A közlekedési 
parkot idén szeretnék megépíte-
ni az önkormányzat támogatásá-
val, s május elsején igazi békebeli 
majálisnapot szerveznek. 

A szegedi egyetem 140 millió forintos uniós beruházása Vásárhelyen 

Tanácsadó központ épül 

Programozók, gyógyszerügynökök, mérnökök kerestetnek 

Első állásbörze a TIK-ben 

Határ menti tanácsadó központ alapkö-
vét tették le tegnap a Szegedi Tüdomány-
egyetem vezetői Vásárhelyen, a mezőgaz-
dasági kar tanüzeménél . A 140 millió fo-
rintos beruházás uniós támogatással va-
lósul meg, Szabó Gábor rektor szavai sze-
rint mérföldkő ez az egyetem történeté-
ben. 

Az egyetem tanulmányi és információs központjának aulájában 
megnyílt az idei állásbörze. Elsősorban mérnököket, informa-
tikusokat, orvosokat, gyógyszerészeket keresnek a cégek. 

Mosolygós indiai úriember szó-
lítja le az érdeklődőket, és csá-
bítja őket a Satyam nevű infor-
matikai céghez. Az indiai köz-
pontú vállalat saját reklámja 
szerint évi 40 százalékos növe-
kedést produkál, most 200 fős 
szoftverfejlesztő csapatát építi 
- Budapesten az Infoparkban. 
Több IT-cég is budapesti köz-
pontjába keres embert, talán 
csak a Siemens PSE a kivétel. 
Az Adecco nevű fejvadász cég-
nél be is vallják az érdeklődő-
nek: Szegeden nem tudnak ál-
lást kínálni, ők is a kecskeméti 
irodától jöttek, oda települtek, 

ott mozog egy kicsit a gazdasá-
gi élet. 

Nagyszerű helyszínre talált a 
TIK-ben az állásbörze. Az aulá-
ban végre méltó körülmények 
között válogathatnak a diákok 
az ajánlatok között. Személyzeti 
közvetítő, informatikai cégek, 
két gépipari vállalat, több gyógy-
szergyár jött el. Elsősorban 
szoftverfejlesztőket, gyógyszer-
ügynököket keresnek. De gé-
pészmérnököket, villamosmér-
nököket, minőségügyi munka-
társat is várnak, mások számvi-
teli és adótanácsadó munkatár-
sat keresnek. 

Akik itt vesztesek, azok a ta-
nárképző főiskola, a bölcsész-, a 
jogi, a mezőgazdasági kar hallga-
tói. De a GTK-ról és a TTK-ról 
sem a marketing vagy a munka-
ügy iránt érdeklődő vagy a bioló-
gus-, földrajzos hallgatókat kere-
sik a cégek. Két fiatal bölcsész-
hallgató csalódottan távozott, és 
munkatársunknak csak annyit 
mondott: még az önéletrajzukat 
sem fogadták el a legtöbb helyen. 
A munkaügyi központ külföldi 
álláslehetőségekről tájékoztat, a 
holland testvérintézmény egy öt 
nyelven beszélő munkatársa fo-
lyamatosan a rendelkezésére áll 
azoknak a hallgatóknak, akik 
gyorsan megtalálják vele a közös 
nyelvet. 

M. B. I. 

Ahol kereslet és kínálat - jó esetben - találkozhatott Fotó: Karnok Csaba 

Nőnapi virágok 

Kucsora Katalint rózsaszállal ajándékozta meg a városi rendőrka-
p i t á n y s á g Fotó: Gyenes Kálmán 

A szegedi rendőrök is köszöntöt-
ték a szegedi hölgyeket, kivált-
képp azokat, akik a város útjain 
autóval közlekedtek. A szabályo-
san vezetőket rózsával, a sza-
bálytalankodókat pedig „figyel-
meztető" illatosítóval lepték 
meg. Szerencsére a virágból ad-
hattak át többet a rend őrei. 

Háromezer szegedi lányt és 
asszonyt ajándékozott meg piros 
szegfűvel tegnap délután az 
MSZP szegedi szervezete. Az 
idén - többek között - a Dugo-
nics tér, a Mars tér, Makkosháza 
és Újszeged környékén kívántak 
ily módon boldog nőnapot a szo-
cialisták. 

Eltűnt Gazdag Szabina 

A dél-alföldi régió mezőgazdasági szakembe-
reit, gazdálkodóit látja majd el uniós infor-
mációkkal, ismeretekkel az a határ menti ta-
nácsadó, képző és innovációs központ, amely 
Vásárhelyen épül. Az alapkövet tegnap tették 
le a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) veze-
tői a Mezőgazdasági Főiskolai Kar (MFK) 
tanüzeménél. 

A beruházás érdekében még 2003 őszén 
nyújtott be pályázatot a főiskola a Pha-
re-programra, s a kar 140 millió forintból 
építheti fel a központot. Ennek a már emlí-
tett tanácsadáson túl feladata lesz, hogy a 
különböző képzéseknek helyszínt biztosít-
son, s agrárlogisztikai funkciót is betölt-
sön. 

- Mérföldkő ez az egyetem életében, a főis-
kolai kar fontos küldetést teljesít - fogalma-
zott az ünnepségen Szabó Gábor, az egyetem 
rektora. Hangsúlyozta, a térség nem lenne 
ilyen fejlődőképes, ha az MFK tevékenysége 
nem lenne ilyen sokrétű. Bár a késői tél hát-
ráltatja a munkát, bíznak abban, hogy nyár 
végére elkészül a 400 négyzetméter alapterü-
letű központ. 

Frank József, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke elmondta: örül, hogy épp szülővárosa 
ad otthont ennek a beruházásnak. Hozzátet-
te, az innováció a megye kitörési pontja, erre 
a célra nem kevés pénzt szánnak. A főiskolai 
kar főigazgatója, Mucsi Imre is köszöntötte a 
résztvevőket, hangsúlyozva a határokon át-
nyúló kapcsolatok jelentőségét. Almási Ist-
ván alpolgármester szerint pedig külön 

Szabó Gábor rektor az alapkő lerakásának oroszlánrészét vállalta Fotó: Tésik Attila 

öröm, hogy a város oktatási intézménnyel 
gyarapodik. 

A tanácsadó központ jelképes alapkövét 
- amelybe bekerült a jelenlévők által aláírt 
oklevél mellett a tervrajz is - Szabó Gábor 

rektor helyezte el, aki kivette a részét a 
munkából is: az egyik vödör betont ő ön-
tötte rá a dokumentumot tartalmazó do-
bozra. 

S Z . A . K. 


