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Megalakul az e-Szeged konzorcium 

Szilíciumvölgy 
és való világ 
Korábban az élettudományok, 
most pedig az informatika te-
rületén valósul meg a szegedi ' 
kutatóhelyek és a gazdasági tár-
saságok szervezett együttműkö-
dése. A Biopolisz után megala-
kul az e-Szeged elnevezésű kon-
zorcium. 

A tervek szerint e hónap végén 
írják alá a tudományegyetem, 
az önkormányzat és több infor-
matikai cég együttműködésé-
ről szóló konzorciumi szerző-
dést. 

A szervezők arra alapoznak, 
hogy Szegeden jelentős az infor-
matikai kutatóbázis és a szoft-
veripar. Az SZTE Természettu-
dományi Kar informatikai tan-
székcsoportján, a Csirik János 
professzor vezette akadémiai 
mesterséges intelligenciakutató 
csoportban, valamint a program-
fejlesztéssel is foglalkozó gazda-
sági társaságoknál fölhalmozott 
kutatói-fejlesztői kapacitás arra 
a reményre jogosít, hogy több 
szellemi érték hasznosulhat 
helyben. 

Mint Nagy Sándor, az önkor-
mányzat városfejlesztési alpol-
gármestere elmondta, ennek az 
elemi városi érdeknek a szolgá-
latáért vállal az önkormányzat 
katalizátorszerepet a konzorci-
um létrejöttében. Az eddig le-
folytatott megbeszélések során 
a meghívott cégek képviselői 
örömmel fogadták, hogy a ter-
vezett együttműködésben, a 
konzorciumi keretek között 
szorosabbá válhatnak kapcsola-
taik az egyetemi kutatóhelyek-
kel - és egymással. 

- Valami miatt nem eléggé 
köztudott, hogy Szegeden vi-
szonylag jelentős szoftveripar 
létezik - magyarázza az alpol-
gármester. - Azt tudják a város-
lakók, hogy az egyik nemzetkö-
zi szoftvercég, a Sysdata ide te-
lepült részlege mintegy ötven 
szakembert foglalkoztat, de azt 
kevéssé, hogy a magyar szoft-

veriparnak is működik néhány 
reprezentánsa váro-
sunkban. Az egyik, kezdeti és 
alapvető célunk az, hogy látha-
tóvá váljon ez az ipari és a fő-
ként egyetemi műhelyekben 
koncentrálódó szellemi kapaci-
tás. Nagyképűségnek hat, ha 
szegedi szilíciumvölgyről beszé-
lek, pedig megvannak az alapok 
hozzá. Az informatika olyan 
iparág, amelyben a tudás kon-
centrációja az egész közegnek a 
hasznára van, egymást segí-
tő-erősító céghálózat épülhet 
rá. Az elképzelések szerint a 
konzorcium résztvevői közös 
adatbázist alakítanak ki, amely-
nek köszönhetően egymásról is 
több információt nyernek, s 
együttesükről „kifelé" is valós 
kép tárul az érdeklődők elé. 
Mint ismert, az EU is előnyben 
részesíti a tudományos szféra és 
a gazdasági szereplők együtt-
működését. 
- Az egyetem nemcsak informa-
tikai kutatóhelyeket jelent, ha-
nem a szakemberképzés egyik 
magyarországi központja is -
mondja Csirik János. - Csak eb-
ben a tanévben négyszáz első-
éves informatikus kezdte meg ta-
nulmányait, s ebben a számban 
nincsenek benne a tanár szako-
sok. Magyarán Szegeden a szak-
emf>er-utánpótlás nem lehet 
gond, s az újonnan ide települő 
cégek is minőségi munkaerőt ta-
lálnak. A konzorciumi együtt-
működés keretében lehetőséget 
látok arra, hogy az üzleti élet 
képviselői a diákokkal is kapcso-
latba kerüljenek, hallgatóink 
megismerjék a cégeket - a tudo-
mány mellett a való világot. A 
magam részéről azt várom az új 
együttműködési formától, az 
e-Szeged nevű konzorcium létre-
jöttétől, hogy képes lesz elősegí-
teni, hogy nemzeti és nemzetkö-
zi mércével is mérhető szoftver-
fejlesztő központ alakuljon ki 
Szegeden. 

S. E. 

Romák és rendőrök 
A helyi cigány kisebbségi ön-
kormányzatok elnökeivel talál-
koztak a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetői. 

A kilencedik alkalommal meg-
rendezett találkozón többek kö-
zött az is elhangzott, a főkapi-
tányság fokozott figyelmet for-
dít az előítéletek megszünteté-
sére. A Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kar 
romológiai szakképzésén ebben 

az évben Csongrád megyéből ti-
zenkét rendőr kezdte meg tanul-
mányait. 

A főkapitányság továbbra is 
várja roma származású fiata-
lok jelentkezését a rendőri pá-
lyára, és igyekszik minden tá-
mogatást megadni, hogy a 
szakma vonzó legyen a szá-
m u k r a . A t í z m e g y e i t e l e p ü l é s 
roma kisebbségi vezetői jónak" 
ítélték meg a romák és a rend-
őrök kapcsolatát. 

Pénz van, idő már nincs a múzeum homlokzatának tatarozására 

Jövőre kezdhetik a fölújítást 

Már nem a kultúrházban kell esküdniük az üllésieknek 

Új házasságkötő terem és közpark 

Idén már biztosan nem kez-
dődhet el a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum potyogó homlokzatá-
nak fölújítása. A terv elkészült, 
egy hónapja vár az engedélyre, 
és a munka első üteméhez szük-
séges összeget is félretették az 
idén. A hideg azonban nem ked-
vez az ilyen munkáknak. 

tötték a vízhálózatba, így az artézi-
bői ivókutat alakítottak ki. A park 
közepére díszoszlopot helyeztek, 
amit körbeültettek virágokkal. In-
nen sugarasan díszburkolatos sé-
tányok vezetnek a tér sarkai felé. 
Az öreg fák övezte parkba padokat 
álb'tottak, hogy pihenni, beszél-
getni tudjanak az üllésiek. 

A községnek még sosem volt 
önálló házasságkötő terme. Eddig 
mindig a művelődési házban 
mondták ki a párok a boldogító 
igent. - A polgármesteri hivatalt 
kibővítettük a Radnai utca irányá-
ba egy teljesen új épületrésszel -
folytatta a község első embere. Az 
épület 250 négyzetméter alapte-
rületű. Ebből 100 négyzetméter 
maga a terem, a fennmaradó rész-
ben szociális helyiségek, illetve 
irodák kaptak helyet. A munkála-
tokat tavaly nyáron kezdték el és 
most őszre fejezték be. 

A beruházás összesen 33 mil-
lió forintba került. Az összeg 
nagy részét, 22 millió forintot a 
gázközművagyon értékesítéséből 
fedezték. Emellett a Csongrád 
Megyei Területfejlesztési Tanács-
tól 6,8 milliót kaptak. Az önkor-
mányzat 4,2 millió forinttal já-
rult hozzá az építéshez. 

K.T. 

Szeged egyik legismertebb épüle-
te, a Móra Ferenc Múzeum egy-
előre tovább rontja a városképet a 
bejárata fölé ácsolt állványzattal. 
Az intézmény működtetője, a 
Csongrád megyei önkormányzat 
az idei költségvetésben félretette 
a bejárat fölötti homlokzat fölújí-
tására elegendő tizenötmilbó fo-
rintot, s elkészíttette a tervet is. 
Frank József, a megyei közgyűlés 
elnöke azt mondta, hogy mivel a 
munka kivitelezőjét csak a terv 
engedélyeztetése után tudják ki-
választani, és addigra az időjárás 
már nem kedvez a szabad téri 
munkáknak, valószínűleg csak 
jövőre kezdődhet el a fölújítás. 

A bő egy hónappal ezelőtt elké-
szült terv jelenleg a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalban vár. 
Arra a kérdésre, vajon meddig 

Új közparkot és házasságkötő termet adtak át a hét végén Üllésen. 
A parkban padokat, ivókutat, díszoszlopot is elhelyeztek. A modern 
házasságkötő teremnek köszönhetően már nem a kultúrházban 
kell kimondani a boldogító igent. 

Kettős átadást is rendeztek a hét 
végén Üllésen. Elsőként a felújí-
tott Szabadság téri közparkot, 
majd a Radnai utcai új házasság-
kötő termet avatták fel. 

- A park kialakítása összesen 
ötmillió forintba került. A pénz 

hetvenöt százalékát a Széchenyi-
terv turizmusfejlesztési prog-
ramjának keretében nyertük, a 
többi az önkormányzat saját ere-
je - tudtuk meg Nyáriné Tajti 
Anna polgármestertől. A mun-
kálatokat tavasszal kezdték el. 

Három évvel ezelőtt ugyanitt ál-
lították fel a millenniumi emlék-
oszlopot. A faragvány az azóta el-
hunyt Lőrincz János helyi mester 
munkája. A fafaragót 2002-ben 
posztumusz a község díszpolgá-
rává választották. Az oszlop mel-
lé pedig egy millenniumi emlék-
fát, egy szivarfát ültettek. 

A Szabadság téren található Ül-
léselső, 1949-ben fúrt artézi kútja 
is. Ezt átalakították, vagyis bekö-

Virágok és cserjék. Felújított parkban ülhetnek le pihenni az üllésiek. Fotó: Miskolczí Róbert 

tart az engedélyeztetési eljárás, 
elmondták: mivel kilencvenna-
pos határidővel dolgoznak, még 
időben vannak. 

Az állványt idén tavasszal 
azért ácsolták az épület elé, mert 
a timpanonnál lévő stukkó da-

rabjai leváltak, s közvetlenül a 
főbejárat elé hullottak. 

A munka tehát jövőre kezdő-
dik meg, de azt, hogy a főbejárat-
nál lévő rész után folytatják-e a 
teljes homlokzattal, és hány 
ütemre bomlik a beruházás, azt 

csak a jövő évi költségvetés isme-
retében tudják megmondani a 
megyei önkormányzatnál. A 
homlokzat teljes fölújítás a ter-
vek szerint mintegy hatvanmil-
lió forintba kerül. 

B. A. 

A múzeumba belépők testi épségét védő állvány tavasszal épült, miután leesett a homlokzatot díszí-
t ő s t u k k ó egy r é sze . Fotó: Schmidt Andrea 

Bíróságon tisztázzák, veszélyben voltak-e a gyerekek 

Homály a mórahalmi Holdfény körül 
Folytatás az 1. oldalról 

A munkaügyi bíróság összesen több mint 
egymillió forint elmaradt bérfői küldött fi-
zetési meghagyást. A kht. 3 millió forin-
tos indulótőkéjéből csak annyi maradt, 
amelyhez a jogszabály szerint már nem 
nyúlhatnak, így a társaság fizetésképte-
lenné vált. 

A megbízott vezető hangsúlyozta: az 
otthonban dolgozók egyikének sem állt 
érdekében a jelenlegi helyzet előidézése, 
hiszen örültek, hogy munkát kaptak. 
Vállalták a nagy felelősséggel járó felada-
tot, de a tarthatatlan helyzet miatt végül 
valamennyien önszántukból távoztak, 
és bírósághoz fordultak jogorvoslatért. 
Az otthon vezetője ellen Farsang Erzsé-
bet „kiskorúak veszélyeztetése és a rábí-
zott vagyon hűtlen kezelése" miatt följe-
lentést tett a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányságon. 

„Hamisan vádolnak!" 
- Alaptalanul és hamisan vádolnak! A 

rágalmazónak a bíróság előtt kell felelnie 
állításaiért - jelentette ki Tülkös Józsefné, 

az otthont működtető Holdfény Kht. ügy-
vezető igazgatója. Állítása szerint a gondo-
zottak megkapták a szükséges ellátást: a 
gyerekek semmiben sem szenvedtek hi-
ányt. Az igazgató nevetségesnek nevezte, 
hogy a dolgozók otthonról hozott enniva-
lóval etették volna a gyerekeket. A móra-
halmi általános iskola konyhájának csu-
pán egyhavi ebéddíjjal tartoznak, a gyógy-
szereket pedig közgyógyellátásra, vagyis 
ingyen válthatták ki. 

Engedély nélkül 
Az igazgató úgy véli, éppen a vádasko-

dó intézményvezető végezte rosszul a 
munkáját, ezért marasztalták el az ott-
hont a szakhatóságok, és ezért nem kap-
hatták meg a működési engedélyt. Hoz-
zátette, hogy a megbízott intézményve-
zető megsértette titoktartási kötelezett-
ségét, jogosulatlanul vitt el dokumentu-
mokat, és minden eszközzel rontotta az 
intézmény hírnevét. A bérkövetelések 
nagy része szerinte megalapozatlan: az 
összes fizetéselmaradás legföljebb 400 
ezer forintot tesz ki. A munkaügyi bíró-
ság még egyetlen ügyet sem zárt le, a 

bérvitában eddig csupán a panaszos felet 
hallgatták meg. 

A számítógépek és adattárak hiánytala-
nul megvannak, a dokumentumokat a 
rendőrség és az adóhivatal vizsgálja. Tül-
kös Józsefné elismeri: valóban hibát köve-
tett el, amikor az elvi működési engedély 
birtokában, a végleges engedély kiadása 
előtt befogadta a fogyatékos gyerekeket -
de csupán a segítő szándék vezérelte. Arra 
számított, hogy mielőbb megkapja a vég-
leges jóváhagyást, ezzel a gyerekekre járó 
normatív támogatást is. 

A közigazgatási hivatal azonban, az 
igazgató szerint érthetetlen módon, egyre 
késlekedett az engedélyezéssel, újabb és 
újabb kifogásokat emelt. - Emiatt jelentős 
támogatástól estünk el, így kerültünk egy-
re nehezebb gazdasági helyzetbe - mondta 
Tülkös Józsefné, aki bírósághoz fordul 
igaza bizonyítása végett. 

Föllebbezés a minisztériumhoz 
A tizennégy tagú Holdfény Kht.-nek 

egyik alapítója volt a mórahalmi önkor-
mányzat is. Nógrádi Zoltán polgármester 
a bérelmaradás miatt panaszkodó dolgo-

zóktól értesült az otthon helyzetéről, de 
eszközök híján nem tudott segíteni. A bé-
rük kifizetésében reménykedő dolgozók 
kérésére az önkormányzat időt adott az 
intézménynek a tartozás rendezésére, ám, 
amikor a helyzet kilátástalannak bizo-
nyult, kilépett a közhasznú társaságból 

A Csongrád Megyei Közigazgatási Hiva-
tal elutasította a Holdfény Kht. kérelmét, 
amelyben az otthon megnyitására kértek 
engedélyt. Dubeczné Károlyi Éva hivatal-
vezető elmondta, azért döntöttek így, 
mert hiányosságok merültek föl az intézet 
működésében. Állandó kapcsolatot tar-
tottak a gyermekotthon ügyvezetőjével, 
aki többször is módosította az intézmény 
működéséről szóló leírást - emiatt elhú-
zódott az engedélyezési eljárás. A hivatal 
csupán az elvi működési engedélyt adta 
ki, de nem adott felhatalmazást az otthon 
megnyitására. 

A Holdfény Kht. igazgatója nem fogadta 
el a közigazgatási hivatal elutasító dönté-
sét. Az ügyben másodfokon az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi Minisztéri-
um dönt. 

NYILAS PÉTER 

HÍREK 
POLGÁRŐRÖK 
ELISMERÉSE 
A napokban emlékezett meg az 
országos polgárőrszövetség a 
forradalom és szabadságharc, 
valamint a köztársaság 
kikiáltásának évfordulójáról. 
Ebből az alkalomból 
elismeréseket adtak át: az év 
polgárőr egyesületének a röszkei 
polgárőr-egyesületet 
választották. Az év polgárőre az 
ásotthalmi Murvai Zsigmond 
lett, míg Magyari Béla, a 
Csongrád Megyei Polgárőr 
Szervezetek elnöke Kopácsi 
Sándor-emlékérmet vehetett át. 

EMLÉKKONCERT 
AHÉTVÉGÉN 
Tévesen jelent meg lapunk 
szombati számában a Szeged és 
Térsége Diabetes Egyesület 
szervezésében tervezett 
hangverseny időpontja. A Hódi 
Miklós belgyógyász szakorvos 
emlékére rendezett koncert a 
közölt időpontnál egy héttel 
később, október 25-én, délután 4 
órakor kezdődik a fogadalmi 
templomban. A tévedésért 
olvas ink elnézését kérjük. 


