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Soron kívül kapott lakást a lábadozó fiatalember 

Ismeretlenek adtak 
esélyt a gyógyulásra 

Több civil szervezet és az ön-
kormányzat támogatásával ju-
tot t lakáshoz egy csontvelő-át-
ültetésen átesett 24 éves sze-
gedi 
fiatalember. 

Ha két év problémamentesen te-
lik, jó esélye van a teljes felépü-
lésre Budai Imrének. A fiatalem-
ber szervezetében 2001 májusá-
ban fedezték fel a leukémiát. A 
kemoterápiás kezelések után ál-
lapota javult, de tavaly augusz-
tusban ismét rákos sejteket mu-
tattak ki a csontvelejében. Csak 
a csontvelő-átültetés menthette 
meg az életét. Mivel családjában 
nem találtak alkalmas donort, 
felkerült a nemzetközi várólistá-
ra. Tavaly október 30-án Buda-
pesten egy 27 éves angol lány 
csontvelejét ültették be a szerve-
zetébe. januárban bocsátották el 
a kórházból, ám szövődmények 
miatt vissza kellett térnie, s a kö-
zelmúltig ott kezelték. 

- Kötelező maszkot és kesztyűt 
viselnem, hogy elkerüljem a szá-
momra végzetes fertőzéseket, hi-
szen immunrendszerem nem 
működik - mondta a 24 éves fia-
talember abban a lakásban, ame-
lyet soron kívül utalt ki számára 
az IKV Rt. Elengedhetetlen, hogy 
Imre külön lakásban éljen, telje-
sen elzárva a környezetétől. 
Csak ásványvizet ihat, nem ehet 
zöldségeket, közelében még szo-
banövények sem lehetnek. Az 
izolációt azonban otthonában 
nem tudják megoldani, hiszen 

négyen élnek egy másfél szobás 
lakásban. Szülei anyagi helyzete 
pedig nem teszi lehetővé, hogy 
külön lakást biztosítsanak szá-
mára. 

A fiú helyzetéről Tóth Pétert 
értesítette egy barátja. Tóth Pé-
ter ismeretlenül is megpróbált 
segíteni a fiún, és a Szerette Vá-
rosunkért Egyesület irányításá-
val gyűjtést kezdett, hogy kifizet-
hessék a lakáshoz jutás költsége-
it. A gyűjtésben a Társadalom 
Perifériájára Szorult Személyek 
Megsegítéséért alapítvány elnö-
ke, Bodor László, Farkas László 
kiskereskedő, a Kígyó utcai tra-
fik, a Takarékszövetkezetek Me-
gyei Szövetsége, A Méta Bt., az 
Aréna Sportáruház, és a Gla-
xo-Smith-Kleine Kft. vett részt. 

- Két héttel ezelőttig csupán te-
lefonon beszéltem Imrével, na-
gyon örülök, hogy megismerhet-
tem és segíthettünk neki -
mondta Tóth Péter. 

Imre új otthonát egyelőre nem 
rendezi be, mert a jövő héten egy 
kivizsgálásra ismét kórházba kell 
mennie. 

- Amikor megbetegedtem, rá-
jöttem, hiába van száz név a tele-
fonomban, közülük csak né-
hányra számíthatok. Most vi-
szont . ismeretlenek segítettek 
rajtam - mondott köszönetet a 
támogatásért Imre. - Csak any-
nyit kértem az Úrtól, hogy en-
gedje meg, ismét dolgozhassak. 
Akkor már minden rendben lesz 
- tette hozzá a fiatalember. 

K.B. 

Új üzemegységgel bővült a Pick Szeged Rt. 
• • V 

Ötvenen dolgoznak 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Mintegy 50 szakembernek ad 
munkahelyet az az új üzemegy-
ség a Pick Szeged Rt. Szabadkai 
úti központjában, amelyet teg-
nap nyitott meg ünnepélyesen 
Botka László polgármester. A be-
ruházás eddig közel 400 millió 
forintba került, s az üzem a piac 
igényeinek megfelelően további 
technológiai berendezésekkel bő-
víthető. Az elmúlt három eszten-
dőben a tulajdonos Arago Rt. cél-
kitűzéseinek megfelelően a Pick 
csoport kiemelt beruházási prog-

ramot valósított meg, ennek ré-
sze az új, Szabadkai úti hentesü-
zemi blokk. A fejlesztések ered-
ményeképpen 2003-ban meg-
újul, s több mint 30 cikkel bővül 
a Pick termékskálája. 

Az új kapacitással kiegészült 
hentesüzem a termékösszetétel-
től függően mintegy 16-19 ezer 
tonna húskészítmény befogadá-
sára alkalmas. A 2800 négyzet-
méteres üzem a napi forgalmazá-
sú főtt húskészítmények mellett 
a szeletelt vákuumfóliás és védő-
gázas csomagolású hentes- és szá-
razáruból is többet képes tárolni. 

Az alpolgármester szerint reális javaslatok születtek az átalakításkor 

Kozma az összevonásokról 
Az óvodai és általános iskolai átszervezéssel 
az a célunk, hogy hosszú távon műkö-
dőképes maradjon a szegedi oktatási in-
tézményrendszer - nyilatkozta lapunknak 
Kozma József várospolitikai alpolgármes-
ter. 

Az önkormányzat oktatási bizottsága április 
elején három óvoda megszüntetését javasol-
ta a közgyűlésnek. Szerdán a városházán az 
iskolaigazgatók szakmai fórumán Kardos Já-
nos, a polgármesteri hivatal oktatási irodájá-
nak vezetője bejelentette: a vizsgálatok alap-
ján egy általános iskola bezárását, valamint 
hat összevonását és közös igazgatóság alá he-
lyezését javasolják a közgyűlésnek. 

Kozma József kérdésünkre, miért nem vett 
részt senki a város vezetői közül a szakmai 
egyeztető fórumon, azt felelte: az önkor-
mányzat szakmailag Kardos János irodaveze-
tő és Révész Mihály oktatási bizottsági elnök 
személyében a legmagasabb szinten képvi-
seltette magát a megbeszélésen. A két hóna-
pig tartó szakmai egyeztetési és átvilágítási 
folyamatról szólva a várospolitikai alpolgár-
mester elmondta: február közepén Botka 
László polgármester, Szentgyörgyi Pál gazda-
sági alpolgármester, Mózes Ervin jegyző, va-

lamint ő tájékoztatta a városházán az önkor-
mányzati intézmények vezetőit, összesen 85 
óvoda, iskola, egészségügyi, kulturális és 
sportintézmény igazgatóját a város-nehéz 
gazdasági helyzetéről. Ezen a fórumon 
együttműködést kértek az igazgatóktól a 
megoldás érdekében. Ezt követően - hangsú-
lyozta Kozma - több fordulóban, minden in-
tézményvezetővel személyesen tárgyaltak. 
Ezeken a megbeszéléseken kizárólag a szak-
mai szempontok domináltak. - Végig a nyil-
vánosság előtt zajlott az oktatási intézmény-
rendszer átvilágítása, átalakítása, így minden 
érintett hozzájutott, hozzájuthatott ahhoz az 
információhoz, amire kíváncsi volt - közölte 
az alpolgármester. 

A javaslatokról szólva elmondta: összesen 
53 önkormányzati fenntartású óvoda műkö-
dik a városban, amelyek közül három eseté-
ben merült fel az átalakítás lehetősége. 
Hangsúlyozta: a Hóbiárt basa utcai óvodá-
ban a gyermeklétszám csökkenése miatt hu-
szonhárommal, a Bem utcai óvodában pedig 
hússzal csökkentették 2001-ben a férőhelyek 
számát. Míg a Bem utcai óvodába az idén 
11 -en, addig a Hóbiárt basa utcai intézmény-
be 24-en iratkoztak be. Utóbbi helyen 12 
gyermeket más óvodába is beírattak a szülők. 

Kozma szerint ugyanez történt a Hajnóczy 
utcai 'óvodá esetében is. Ide 28 gyermeket 
írattak be, de nyolc apróságot más óvodába is 
beírattak, tizenketten pedig nem a Belvárosi 
II. Számú Óvodai Körzethez tartoznak. 

Az iskolákról szólva elhangzott, hogy a Na-
pos Úti Általános Iskolába 10, a Németh Im-
re Általános Iskola és Sportiskolába 18, a Dó-
zsa György Általános Iskola két új első osztá-
lyába 48, a Dugonics András Általános Isko-
la normál első osztályába 24, míg a kis lét-
számú osztályába 13, a Fekete István Általá-
nos Iskolába 18, a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolába 17, a Rókusi II. Számú Általános Is-
kola három új első osztályába pedig 59 gyer-
meket írattak be az idén a szülők. 

Az alpolgármester úgy véli, a vizsgálatok és 
egyeztetések alapján megalapozott, reális ja-
vaslatok születtek. - Az óvodai és általános 
iskolai átszervezéssel az a célunk, hogy hosz-
szú távon működőképes maradjon a szegedi 
oktatási intézményrendszer - hangsúlyozta 
Kozma József. Elmondta, hogy a Németh Im-
re (lila) iskolában kapna helyet az Alternatív 
Kísérleti és Speciális Szakiskola, melynek ka-
tasztrofális állapotban van a József Attila su-
gárúti épülete. 

sz. c. sz. 

Németh István (balról], az IKV vezérigazgatója átadja a lakás kul-
csait Budai Imrének. Fotó: Miskolczi Róbert 

A Mórakert, az első elismert tész ünnepi közgyűlése 

Ötvenkét bátor emberrel kezdődött 
A Mórakert Szövetkezetnek ma 
közel 400 tagja van, idei ter-
vezett net tó forgalma 2 milliárd 
700 millió forint. A nulláról 
indultak, 1995-ben 52 bátor 
ember alapított ú j t ípusú szö-
vetkezetet. 

Zárszámadó ünnepi közgyűlését 
tartotta meg tegnap a Mórakert 
Szövetkezet a mórahalmi Pótke-
rék csárdában. Az eseménynek 
az adott rangot, hogy a Mórakert 
az ország első elismert termelési 
és értékesítési szövetkezetének 
(tész) számít, a termelő tagok pe-
dig a „sívó homokon" hoztak lét-
re oázist, produkáltak a zöld-
ség-gyümölcs kereskedelemben 
2002-ben nettó 2,3 milliárd fo-
rintos forgalmat. 

A közgyűlésre várták Németh 
Imre agrárminisztert is, azonban 
ő egyéb elfoglaltságra való hivat-
kozással előző nap lemondta a 
programot. Értesüléseink szerint 
a sertésválsággal kapcsolatos 
sürgős intézkedések hátráltatták 
a látogatást. Az eseményen meg-
jelent Balogh László és Nógrádi 
Zoltán országgyűlési képviselő, 
valamint Csikai Miklós, a Ma-
gyar Agrárkamara elnöke. Hódi 
Pál, a Mórakert és a Csongrád 
Megyei Agrárkamara elnökének 
köszöntője után Nógrádi Zoltán 
a város polgármestereként töb-
bek között azt fejtette ki, a leg-
hátrányosabb kistérségek közé 
tartozó mórahalmiban élő embe-
rek bíznak a szövetkezetben, 
máskülönben nem fizettek volna 
a belépő új tagok családonként 
500 ezer forintot. Abban a szö-
vetkezetben, amely Nógrádi sze-
rint az Alföld alapintézményévé 
vált, 10 ezer gazdálkodó, a térség 
50 ezer polgára figyeli tevékeny-
ségét. 

A fórum résztvevői. 

Tasnádi Gábor, az FVM me-
gyei hivatalának vezetője helyet-
tesítette a minisztert, aki el-
mondta: nincs üzenetértéke Né-
meth Imre távollétének. A hiva-
talvezető jelen lehetett nyolc év-
vel ezelőtt az alapításkor, amikor 
még új típusú, beszerző, értéke-
sítő és szolgáltató szövetkezet-
ként hozták létre a Mórakertet, s 
győzködni kellett a belépésre az 
embereket. Az 1999 óta termelé-
si és értékesítési szövetkezetként 
tevékenykedő Mórakertet 2002 
decembere óta elismert tészként 
emlegetik, ez az áruházláncok 
polcain látható lógójában is sze-. 

repel. Jelenleg az országban 26 
előzetesen elismert tészt jegyez-
nek, a megyében 4 előzetesen el-
ismertet, egy elismertet - ez az 
országban is egyedüli Mórakert -
jegyeznek, 6 alakulása folyamat-
ban van. 

« 
A Mórakert 1995-ben 52 alapí-

tó taggal alakult - mondta Rácz 
József ügyvezető igazgató - , 
1996-ban 23, 1997-ben 90 mil-
lió forintos forgalmat könyvelhe-
tett el. A tagok száma először 
1998-ban emelkedett, s ekkor 
adták át az első közös beruházás-
ban épült hűtőházat a mórahal-

Fotó: Gyenes Kálmán 

mi agráripari park területén. Ezt 
követően dinamikus fejlődésnek 
indult a szövetkezet, 1999-ben, a 
tésszé szerveződés évében burgo-
nyaosztályozót, 2000-ben iroda-
házat avattak, 2001-ben váloga-
tó-osztályozó gépsort vásároltak. 
2002-re a tagok száma 289, a 
forgalom értéke 2,3 milliárd fo-
rint volt, a forgalmazott termé-
kek mennyisége meghaladta a 20 
ezer tonnát és elkészült az agrár-
logisztikai centrum. Jövőre adják 
át a Homokhát Térségi Zöldség 
Tárházat a főállásban 64 főt fog-
lalkoztató Mórakertben. 

FEKETE KLÁRA 

Az E75-ös út bevezető szakasza mellett 45 hektár földet vásárol az önkormányzat 

Támogatják a szegedi logisztikai központot 
Minden esély megvan arra, hogy 45 hek-
tárnyi egybefüggő önkormányzati tulaj-
donú területen belátható időn belül lo-
gisztikai központ épüljön Szegeden. 

Előrehaladott tárgyalásokat folytat Botka 
László, Szeged polgármestere arról, hogy 
az E75-ÖS út szegedi bevezető szakasza 
mellett kedvezményes feltételekkel egybe-
függő, 45 hektáros területet vásároljon az 
önkormányzat. Ezen a részen épülhetne 
fel a közeljövőben, az ország uniós csatla-
kozásáig a már régóta tervezett logisztikai 
központ. A terület jelenlegi meghatározó 
tulajdonosai a Nemzeti Földalap (NFA) és 
a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, magán-

kézbe korábban mindössze két kisebb er-
dősáv került. 

Mint ahogy azt Botka László lapunk 
kérdéseire válaszolva elmondta, a na-
gyobb beruházásokat, többek között a lo-
gisztikai központ kialakítását eddig aka-
dályozta, hogy a városnak nem volt ipar 
telepítésére alkalmas területe. A mostani 
tárgyalásokat felgyorsította, hogy a kor-
mánykoncepcióban kiemelt helyen szere-
pel a szegedi logisztikai központ kialakítá-
sa. Az eddigi lehetőségek közül azért érté-
kelődött fel az M75-ös út bevezető szaka-
sza melletti terület, mivel kormányhatá-
rozat született a nyugati elkerülő út meg-
építéséről, amely a logisztikai központot 

összekötheti a medencés kikötővel, a vas-
úttal, valamint a repülőtérrel, s így az a 
szó szoros értelmében Európa kapuja le-
het. A leendő M5-ös autópálya levezető 
szakaszához szintén közel esik, de a vá-
rosvezetés fantáziát lát a szembeni Öthal-
mi úti laktanya hasznosításában is. 

A leendő hármas schengeni határ miatt 
a Vám- és Pénzügyőrség Szegeden kiemelt 
vámügyintézői központot hoz létre, amely 
a logisztikai központba települhetne. Itt 
kapnának helyet azok a vállalkozások is, 
amelyek a logisztikai ipart képviselik: a 
speditőrök, a raktározással, fuvarozással 
foglalkozó és pénzügyi szolgáltatásokat 
végző cégek. Botka László hozzátette: ko-

rábban a 200 főnél több embert foglalkoz-
tató cégek nem élvezhettek Szegeden tel-
jes adókedvezményt. Ezen a helyzeten az 
új közgyűlés már változtatott, ezt remél-
hetően a logisztikai központba települők 
majd ki is használják. A menetrend az, 
hogy a tulajdonviszonyok rendezése után 
a területet befektetőknek ajánlják. 

A polgármester szerint a közelmúltban 
már érdeklődtek a logisztikai központ iránt 
vállalkozások. Ezt az információt Szeri Ist-
ván, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke is megerősítette. Mint 
mondta, a központ felépítése csak a magán-
tőke bevonásával képzelhető el. 

F.K. 

Ünnepeltek 
Egy évvel ezelőtt vette fel a sán-
dorfalvi általános iskola Pallavici-
ni Sándor őrgróf nevét. A napok-
ban kétszeresen ünnepeltek a 
sándorfalviak. Nemcsak a tavalyi 
névadóra emlékeztek, hanem az 
alapító születésének 150. évfor-
dulójára is. Az ünnepségen Da-
rázs Sándor polgármester és Nóg-
rádi Erika iskolaigazgató mon-
dott köszöntőt. Zombori István, 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum 
történeti osztályának vezetője pe-
dig ismertette a Pallavicini család 
életét. Az iskola 750 tanulója fo-
gadalmat tett, így ezentúl visel-
hetik Sándorfalva címerével és az 
intézmény nevével ellátott nyak-
kendőt, illetve sálat. 


