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A K T U Á L I S -

A Südfrucht ajánlatát egységesen utasították vissza a kereskedők

Ballagok
és remények

Kié lesz a nagy(bani) üzlet?
Folytatás az 1. oldalról

BÁTYI ZOLTÁN
Kelemen
Zoltán
kevéssel a
szombat éjféli határidő lejárta
előtt nem adhatott felvilágosítást
arról, felhívásukra hány kereskedő jelentkezett. Ennek az információnak a közzétételére nem
hatalmazták fel a Südfrucht Kft.
tulajdonosai.
A kereskedők szószólója leszögezte: egységesen mondtak nemet a Südfruchtnak. A jelenlegi
nagybani
piac
46
bérlője
1997-ben összesen harmincötmillió forintot fizetett azért,
hogy a piac üzemeltetője számukra megfelelő infrastruktúrát
építsen ki. A beruházás a mai napig nem készült el, ugyanis sem
az ANTSZ, sem a Csongrád Megyei Közútkezelő Kht. nem járult
hozzá a 2500 négyzetméteres, az
igényeket kielégítő piaccsarnok
felépítéséhez. A piacon ma még
működő 38 kereskedő érdekvédelmi szervezetet alakított, és levélben tudatta a Südfrucht ügyvédjével: mivel a pénzük a jelenlegi piacban „ragadt benn", nemet mondanak a cég megkeresésére. Azt szeretnék ugyanis, ha a
jelenlegi piac bővítésével oldódna meg a helyzetük úgy, hogy az
általuk négy éve befizetett pénzt
is felhasználják.
A jelenleg működő dorozsmai
nagybani zöldség- és gyümölcspiac mellett a röszkei út melletti
virágpiac
tőszomszédságában
egy magánszemélynek, illetve a
Dorozsmai úton az Agrokernek
van érvényes engedélye piac működtetésére - tudtuk meg Tímár
László alpolgármestertől. Ha tehát a piac nyitását tervező, az országban a nagybani zöldség- és
gyümölcskereskedelemben
jelentős piaci részesedést magának
tudó Südfrucht Kft., illetve az
önkormányzattal tárgyalásokat
folytató Zöldes Út Kft. is megkapja a szükséges szakhatósági

Hétköznapi életkép a dorozsmai nagybanin. Sokan látnak b e n n e üzletet.
engedélyeket, akkor akár öt
nagybani is működhet Szegeden.
Mint ismeretes, a Südfrucht
Kft. azon a napon jelentette be,
hogy saját erőből, saját területén
egymilliárd forintos beruházással nagybani piacot épít a zsombói út mellett, a jelenlegi piac tőszomszédságában, amikor Bartha László polgármester sajtótájékoztatón közölte a hírt: az önkormányzati beruházásokat irányító Szebi Rt. előrehaladott tárgyalásokat folytat a Zöldes Út
Kft.-vei a Széksósi úton létesítendő új nagybani piacról. A
Südfrucht ajánlata szerint az önkormányzatnak nem kellene forrásokat biztosítania a beruházáshoz, ám a piacüzemeltetési jogért bérleti díjat fizetnének a vá-

Erősödő tiltakozás
a kérdőív ellen
Tbvább gyűrűzik a Szegedi Egyetem kérdőíves botrány. A Fiatal
Baloldal tiltakozott a felmérés
egyes kérdései ellen.
A Fiául Baloldal (FIB) szegedi
szervezete közleményben tilukozott a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzau
(EHÖK) és a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány
á l u l kezdeményezett, hallgatói
aktivitást
szondázó
felmérés
egyes kérdései ellen. Amint arról
lapunkban korábban beszámoltunk, a felmérésben többek között azt tudakolták, hogy a diákok
hajlandók lennének-e tüntetni a
tandíj bevezetése ellen, illetve
összecsapnának-e a rendőrséggel,
ha az fel akarná oszlatni a demonstrációt. A Fiául Baloldal
szegedi szervezete a hallgatói
mozgalom politikai semlegessége
érdekében arra szólította fel az
egyetem hallgatói önkormányzatának egyes vezetőit, hogy Urtózkodjanak az EHÖK mindennemű
politikai befolyásolásától. Nagy
László lapunknak nyilatkozva elm o n d u : felháborítónak tartja,
hogy egyesek a Undíj kérdését

provokatív módon Urtják napirenden a választások után is. A
FIB szegedi elnöke megdöbbent
azon, hogy a rendőrökkel való
konfrontáció lehetősége felvetődött a kérdőívben. „Úgy gondolom, hogy ez a kérdés egy jogállamban akkor sem merülhet fel
egy hallgatói érdekvédelmi szervezet részéről, ha annak irányítói
politikai szimpátiájukból adódóan a demokratikus választások
eredményeképpen ellenzéki szerepbe kényszerülnek."
Nagy Zoltán, az SZTE Bölcsészettudományi Kar hallgatói önkormányzatának elnöke szerint
az 58 pontból álló felmérés szakmai színvonalát tekintve igen
gyenge, mivel abban több értelmezhetetlen kérdés is szerepel.
Az EHÖK elnökségi Ugja szerint
célszerűbb lett volna az egyetem
szociológiai Unszékével elkészíttetni a kérdőívet, mert így az ablakon d o b u k ki 180 ezer forintot.
Nagy Zohán U j é k o z u t u a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának (HÖOK) elnökét is a felmérésről, s arra kérte,
legyen állásfoglalás az ügyben.
SZ. c. s z .

rosnak. A Zöldes Út Kft. által kiépítendő piachoz a városnak is
be kellene szállnia, azonban a piacüzemeltetés joga az önkormányzatnál maradna. A város
ugyanis a részben önkormányzati tulajdonú Szebi Rt.-n keresztül
alapítana közös társaságot a piac
felépítésére és üzemeltetésére a
Zöldes Út Kft.-vei. A jelenlegi
nagybani helyén az önkormányzat az állatvásárokat, illetve a kirakodóvásárokat kívánja megrendezni.
A márciusi közgyűlésen a képviselők a tisztázatlan tulajdonviszonyokra hivatkozva nem tárgyalták a piac ügyét, a kérdés az
elmúlt héten sem került a testületi ülés napirendi pontjai közé.
A Südfrucht Kft. képviselője

Fotó: Schmidt Andrea

márciusban kijelentette: Tímár
László gazdasági alpolgármesterrel folytattak tárgyalásokat, ám
amennyiben a város a Zöldes Út.
Kft.-vei épít közösen piacot, cégük akkor is felépíti saját létesítményét. Tímár László cáfolta,
hogy tárgyalt volna a Südfruchttal, Mezey Róbert jegyző pedig
elmondta: a városban annyi
nagybani
piac
működhet,
amennyi megszerzi a szükséges
szakhatósági engedélyeket.
A nagybani piac üzemeltetése
egyébként jó üzletnek tűnik: az
évi
háromszázötven-négyszázmillió forintot megközelítő bevétellel szemben lapunk információi szerint százmilliós kiadás
áll.
K.B.

Találkoztam vagy száz fáradt diákkal. Szombaton délelőtt történt, el nem árulom, melyik középiskolában. Mert hogy e jegyzet
szempontjából
teljesen mindegy, merre is jártam. Hiszen két
nappal az érettségi előtt, vélem én, Szentesen éppen úgy meggyötört az ifjonc ábrázata, mint Makón, Csongrádon vagy Szegeden.
S bár valóbán bágyadt volt az iskolájuktól búcsúzók
mosolya,
nem állítanám, hogy a szomorúság akár csak egy percre is beszökhetett volna a suliba. Az ünnepség minden pillanata a gondosan és a jó előre megtervezett forgatókönyv szerint zajlott, a beszédek sem voltak álmosítóan hosszúak. Természetesen szó esett
a soha el nem feledhető diákemlékekről, mint ahogy az életről is,
ami mindazokra vár, akik az elmúlt esztendőkben az iskolának
padját koptatták.
S amikor kiosztották a legjobb tanulóknak járó elismeréseket, s
az ifjonc legények és lányok végre átadhatták a könnyes
szemű
anyáknak, apáknak a jó órája cipelt, markolt, szorongatott virágcsokrokat is (hú, ez nehéz volt!), a legtöbb ballagó talán el is feledte, hogy hétfőtől írásban, majd pár hét múlva szóban is bizonygatni kell az érettséget. No, de miért is szomorkodtak volna az
ünnepi ebéd előtt a ballagok, hiszen ezernyi statisztika
árulkodik
arról - a négy évig becsülettel (vagy akár kisebb hevülettel) tanulók közül mindössze néhánynak van esélye arra, hogy elbukjék a
nagy
megmérettetésen.
Az már elgondolkodtatóbb (no persze nem a fent említett ebéd
előtt), mi lesz azokkal, akik boldogan lobogtatják érettségi bizonyítványukat, ám tudásuk kevés ahhoz, hogy szeptembertől valamelyik felsőoktatási intézményben
tanuljanak tovább? Mégis
mekkora napjainkban az érettségi rangja ? Hol használható fel ez
a pecsétes papírral is igazolt tudás 1 Akad-e hely valamelyik kisebb-nagyobb vállalkozásnál olyannak, aki percekig meséi Homéroszról, Anjou királyok uralkodásáról, csak hát a munkáltatónak ó már nem felkészült ifjú, hanem plusz létszám, ami után tébét kell fizetni 1 Ismerve régiónk foglalkoztatási helyzetét, ha szomorú szívvel is, de ki kell mondanom: nem kevés talpalás vár arra a tizennyolc évesre, aki 2002 nyarán akar munkát találni a Tisza part]án.
Marad hát a menekülési útvonal - irány az egyetem és a főiskola. Hogy a végzett jogászok, tanárok, orvosok helyzete sem sokkal
(vagy semmivel sem!) könnyebb a déh végeken 1 Ezen ráérünk
majd négy-öt év múlva gondolkodni - legyintenek a bizakodóbbak. Szüleik pedig abban reménykednek - akkor majd dehogy fordulhat elő, hogy a képzett alföldi leány s legény a Pestre induló vonathoz készül, ha egzisztenciát akar teremteni magának. Mert
hogy Szegedig, Makóig, Kistelekig is elmerészkednek
a munkát
adó, termelő vállalkozások. Csak ideérnek, ha már tucatnyi évet
hiába vártunk rájuk.
Most legalább hadd legyünk optimisták, hiszen még oly büszkén tartja szirmát a vázákban az a sok, gyönyörű, ballagásra
vett virág.

A csongrádi szőlő elfagyott, a remény nem

Bizakodva avatták a borok házát
M i n d e n korábbitól különbözött a tizenegyedik csongrádi borünnep. Szerényen
örültek, de büszkén - tudván: a borvidék jó
borait kínáló borházat az idesereglő vendégek éltethetik.
A Naplegenda Társulat bordalait hallgatva
kóstolták a csongrádi borokat a borházavató
ünnepségre érkezők szombaton déluUn a
csongrádi művelődési központ előtt. Balogh
István, a borünnep fővédnöke, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara szőlészeti tanszékének a vezetője köszöntőjében elmondta: „ezt az alkalmat azért találtuk ki, hogy jól érezzük magunkat, megfogjuk egymás kezét; érzéseinket kinyilvánítsuk."
Dicsérte a borverseny szervezőit, mert a
borbírálat nagyszerűen sikerült. E szőlész-borász ünnepen arra kérte a jelenlévőket, hogy
megértőbbek legyenek a direkt termő fajtákkal, illetve a hibridekkel szemben. Gazdag a
szőlő kultúrtörténete, a szőlő-bor hatása sok
műalkotásban tetten érhető és hosszan lehetne sorolni a konyhaművészethez fűződő
kapcsolatokat.
Az avatóünnepségen Molnár lózsef polgármester arra emlékeztetett, hogy az önkormányzati képviselő-testület döntése nyomán
15 milhó forintos beruházással készült el a
borház, mely bizonyos, hogy megtelik élettel.
A nemzetiszín szalag átvágása u U n Gulyás
Ferenc, a csongrádi hegyközség elnöke kife-

A Csongrádi Borok Háza az ö n k o r m á n y z a t n a k köszönheti létét.
jezte örömét, hogy a borok szentélye megépült. Tasnádi Gábor, az FM-hivaul vezetője
a fagykárenyhítésről tájékozutott és arról,
hogy a jövőben gazdaságosabb lesz szőlőt termelni és bort készíteni, változni fog a borjövedéki törvény.
A borverseny eredményét a Magyar Király

Fotó: Gyenes Kálmán

dísztermében hirdették ki: 35-en arany,
18-an ezüst és 28-an bronz minősítésről kapu k oklevelet. Ezután új jelölteket - Balogh
Istvánt, Surányi Dezsőt, Vörös Lászlót és Máté Ernőt - avatott Uggá a Szent Vince Borrend nagymestere.
B. GY. GY.

Vezettél már Wagon R+-t?
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Ha igen, akkor már tudod, hogy mit ér

Ha még nem próbáltad, most duplán
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egy pörgős, 1.3-as motor, a kényelmes

érdemes, mert a fenti élményeken túl

és praktikusan berendezett belső,

egy május 31-ig t e t t próbaúttal lég-

|

a hatalmasra növelhető utastérés

kondis, limitált Wagon R + -t nyerhetsz.
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a vezetés teljesen újszerű élménye.

Részletek a márkakereskedőknél.

A mi autónk

