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George H. Walker: a szegedi egyetem Európa egyik legkiválóbb iskolája 

Az USA biztonsága függ az EU-tól 
Az Amerikai Egyesült Államok Euró-
pa-politikájáról tartott előadást Szege-
den George H. Walker amerikai nagy-
követ. Ezt megelőzően kérdeztük a ví-
zumkötelezettségről, az agyelszívásról, 
valamint az USA és az EU viszonyáról. 

- Várható-e, hogy elengedik a vízumkö-
telezettséget, vagy megkönnyítik a ví-
zumkiadást hazánk polgárai számára ? 

- Az Egyesült Államok és Magyarország 
közösen munkálkodik e kérdés a mielőbbi 
megoldásán. így például már nincs vára-
kozási idő a procedúra elindításához. A ví-
zumot igénylő diákok több mint 90 száza-
léka pedig megkapja a beutazási enge-
délyt, és összességében a magyar vízum-
igénylő állampolgárok több mint 70 szá-
zalékáról ugyanez elmondható. 

- Tervezik-e új tudományos, gazdasági 

kapcsolatok kialakítását, illetve a már 
meglévő kapcsolatok szorosabbra fűzé-
sét Csongrád megyével, különös tekin-
tettel a Szegedi Tüdományegyetemre ? 

- Gyakran keresnek meg bennünket 
amerikai cégek azzal, hogy magyarországi 
cégalapítási lehetőségekről érdeklődjenek. 
A napokban például egy számítástechni-
kai cég jelezte igen komoly szándékát. 
Csongrád megye logisztikai és földrajzi 
adottságai kiválóak, a határhoz való kö-
zelség is előny, s az önök egyeteme az 
egyik legjobb Európának ezen a részén. 

- Számos szegedi diplomás kutató ke-
res és talál munkát az Egyesült Államok-
ban, holott Magyarországnak és a régió-
nak az lenne érdeke, hogy a tudományos 
munkatársak itt maradjanak. Hogyan 
vélekedik erről nagykövet úr? 

- Az Amerikai Egyesült Államok számá-

ra Magyarország számos nagyszerű elmét, 
kiváló tudóst, kutatócsoportot és techno-
lógiát adott. Magyarország már az Európai 
Unió tagállama, tehát várható, hogy a tu-
dósok máshol keresnek képzési- vagy 
munkalehetőséget. A magyar egyetemek 
színvonala sokszor magasabb, mint az 
amerikaiaké, ezért érthető, hogy hazám-
ban szívesen fogadják a magyar szakem-
bereket. Ez Magyarország számára is 
hasznot hozhat. Például egy barátom, aki 
az 1956-os forradalom után menekült el, 
Budapest mellett létesített céget, s a ter-
mékeinek több mint felét itt gyártatja. 

- Az Amerikai Egyesült Államok és az 
Európai Unió partnerek vagy verseny-
társak? 

- Partnerek vagyunk. Bush elnök is kije-
lentette, hogy az Egyesült Államok bizton-
sága jelentős mértékben függ az Európai 

Uniótól. Országunk egyik legnagyobb ke-
reskedelmi partnere az EU, sok amerikai 
befektető van Európában. Ez nem jelenti 
azt, hogy minden területen egyetértünk, de 
együttgondolkodásra kell törekedni. 

- Hogyan értékeli nagykövet úr a NA-
TO-tag Magyarország katonai egységei-
nek feladatvégzését a nemzetközi béke-
fenntartó akciókban, illetve háborús, há-
ború utáni területeken ? 

- Most jártam Koszóvóban ahol 39 kü-
lönböző nemzet katonái szolgálnak, kö-
zöttük magyarok is. A kiváló magaviseletű 
magyar katonák megállják a helyüket a 
nemzetközi csapatok között. A magyar 
hadsereg jól végzi feladatait, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint hogy hamarosan 
újabb egységek utaznak Irakba, hogy felké-
szítsék az ottani katonákat feladataikra. 
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George H. Walker amerikai 
nagykövet tudja, hogy hazánk 
számos tudóst adott az 
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A gyerekek kedvencei: a majmok 

Állatkerti séta 
kisiskolásokkal 
A tegnapi, szinte nyárias me-
legben sokan ellátogattak a Sze-
gedi Vadasparkba. Délelőtt több 
iskolás csoport is érkezett ál-
latkerti sétára, de egy osztály ott 
tartotta a környezetórát is. 
Melléjük csapódtunk, hogy lás-
suk, milyen a vadaspark gye-
rekszemmel. 

Harminchét izgatott gyerek vá-
rakozott tegnap reggel kilenc óra-
kor a Szegedi Vadaspark bejáratá-
nál. Az iillési Fontos Sándor Ál-
talános és Alapfokú Művészeti 
Iskola elsősei életük első iskolai 
kirándulására érkeztek. 

- Az állatokhoz nem nyúlunk 
be! - figyelmeztette őket a kapu-
ban tanárnőjük. Kaptak még egy 
hasznos tanácsot a vadaspark al-
kalmazottjától: fújják be magu-
kat szúnyogriasztó spray-vel. 
Sajnos ez senkinél sem volt, így a 
gyerekek kénytelenek voltak el-
viselni a vérszívókat. 

- Ott a párduc! Ott fenn! - ki-
abáltak egymásnak a kicsik, 
amikor meglátták az első álla-
tot. A faágon alvó nagytestű ra-
gadozót azonban láthatóan nem 
zavarta a hirtelen jött felhajtás, 
fel sem emelte a fejét a hangza-
varra. így továbbmentünk, a ki-
ang nevű állathoz. - Ez csacsi! -
legyintettek a gyerekek. Hiába, 
őket nem lehet mindenféle flan-
cos nevekkel átvágni. A tevét vi-
szont mindenki felismerte. Az 
egyik meg is nevettette a társa-
ságot, amikor hirtelen ötlettől 
vezérelve eldőlt a porban. - El-
szédült a puputeve! - visongott 
valaki a sorban. 

- De jó lenne, ha dinők is len-
nének! - vágyakozott egy kisfiú. 
- Aha! Egy nagy T-Rex! - kontrá-
zott barátja. - Felidegesítenénk, 
és kiszökne az állatkertből! 

Több állat is született az utób-

bi hónapokban a Szegedi Vadas-
parkban. Az emucsalád is új tag-
gal bővült, a kis szárnyasra még-
is alig vetettek egy pillantást a 
gyerekek, hiszen a másik oldalon 
ott ugráltak a nagy kedvencek: a 
majmok. A gyerekek itt is, majd 
később, a Dél-Amerika-háznál is 
hosszú percekig álldogáltak, és 
hangosan hahotáztak azon, 
ahogy az állatok produkálták 
magukat. 

Miközben az üllési elsősök le-
telepedtek tízóraizni, megláto-
gattuk a szegcdi Arany János Ál-
talános Iskola csoportját. A váro-
si gyerekek környezetórára jöttek 
a vadasparkba. A vidramenhely-
nél lévő réten a diákok - zoope-
dagógus segítségével - mintát 
vettek a vízből, hogy aztán azt 
mikroszkóp alatt megvizsgálják. 
Majd meghallgatták, hányféle 
hangot hallanak a természetben, 
és zöld növényekből gyűjtöttek 
mintát, hogy összeszámolhas-
sák: mennyi árnyalat létezik eb-
ből a színből a tavaszi természet-
ben. 

Mire visszaértünk, véget is ért 
a kicsik pihenője. Azt magyaráz-
ták, melyik állat tetszett nekik 
eddig a legjobban. A legtöbben a 
majmot említették, de akadtak 
egészen furcsa válaszok is. 

- Nekem a galamb - jelentette 
ki Fruzsi. Majd hozzátette: olyan 
szépek voltak. - Nekem meg az a 
havas micsoda - kiabálta Kriszti-
án a hópárducra gondolva. 

A csoportból több gyerek 
most járt életében először va-
dasparkban. Ok azt mondták, 
nagyon tetszik nekik, mert arra 
számítottak, hogy sokkal keve-
sebb állatot látnak majd. De bi-
zonyára nem csak nekik volt 
miről mesélni este otthon a 
családnak. 

TÍMÁR KRISZTA 

VALASSZON KEDVERE 
IRODASZÉKET! 

Nagy élmény a vadaspark Fotó: Karnok Csaba 

Tudttre Ön, hogy mobiltelefonjával cége üzleti ügyeit le könnyedén mobilizálhatja ? 
»Infovonalunkon személyes igényfelmérés sorén mutatjuk be a mobiljában rejlő lehetőségeket. 
» A Pannon Mobil Irodával saját e-mail- és internetkapcsolata lehet. 
» Cége irodai levelezőrendszerét is bárhol és bérmikor elérheti - egyetlen mobilkészülékkel. 
Hívja tanácsadóinkat, ám mi berendezzük teatreezabott Pannon Mobil Irodáját! 

INFOVONAL: +36 20 200 OOOO 
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www.pannongsm. hu Az üzletben is az élvonalban. 

I 1 I I M T 1 
«• élvaaal. 1 

http://www.pannongsm

