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A Reál-Hungary Kft. vette meg a felsővárosi ingatlant Kemény fagy szorongatja a tiszai kompot 

Kétszáz munkahely születik 

Mórahalmon 
lesz a belgák 
új húsüzeme 
Egymilliárd forintos beruházással, két-
száz új munkahellyel húsleidolgozót, pás-
tétomot és konyhakész ételeket gyártó 
üzem épül a mórahalmi agráripari park-
ban. A belga Vanreusel Snacks NV hu-
szonkét magyarországi település közül 
választotta ki Mórahalmot, a szerződést 
ma írják alá. Ajánlatával a homokháti kis-
város megelőzte Szentest és Gyulát is. 

Újabb vállalkozással gyarapodik az 
1997-ben alapított, ma 24 céget magába fo-
gadó mórahalmi ipari park. A belga Vanreu-
sel Snacks NV által alapított magyarországi 
leányvállalat és Mórahalom város önkor-
mányzata közötti, ma aláírt szerződés értel-
mében új húsipari üzem, illetve 200 új 
munkahely teremtődik a Homokháton. 

A belga cég 2002 óta keresi, hol építhet-
né föl magyarországi húsüzemét: huszon-
két települést vizsgált meg, mielőtt a 
Csongrád megyei homokháti kisváros 
mellett döntött. 

Folytatás a 3. oldalon 

Kultúrházak 
A gyálaréti művelődési ház után három 
másik felújítását is tervezi a szegedi 
önkormányzat. 

Szőregen 183 millió forintból újul meg a 
művelődési ház, működését a rózsater-
mesztés hagyománya köré szervezik. Pe-
tőfitclepen egy nagyteremmel bővül az 
épület, nagyobb lesz a könyvtár is - 133 
millióért. Dorozsmán 143 millió forintba 
kerül a kultúrotthon teljes újjáépítése. 

Részletek az 5. oldalon 

Lakópark épülhet 
a fatelep helyén 
Elkelt a Hafner-fatelep. A közel 
harmincezer négyzetméteres 
felsővárosi telken lakóparkot és 
sportcentrumot épít a szegedi 
Reál-Hungary Kit. Ifj. Bába Ist-
ván nem kívánt jóslásokba bo-
csátkozni arról, hogy mikor 
kezdődik a beruházás. A Re-
ál-Hungary már Franciahögyön 
és a volt Zalka laktanyában is 
épített lakóparkot. 

A Felső Tisza-parti futballstadion 
melletti harmincezer négyzetmé-
teres terület a privatizáció során 
került az osztrák Hafner család 
tulajdonába. A fatelep épületeit 
2001-ben lebontották. Azóta ta-
lálgatják a környékbeliek, mi épül 
a helyére. Január közepén az oszt-

rák tulajdonos magyarországi jogi 
képviselője, Szalma Renáta arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy közel 
állnak a megegyezéshez a befekte-
tővel, két héten belül eldőlhet a 
terület sorsa. Többször megírtuk, 
az ingatlant több mint 300 millió 
forintért kívánta értékesíteni a 
Hafner család. 

- Elkelt a Hafner-fatelep - kö-
zölte tegnap érdeklődésünkre 
Szalma Renáta, aki a befektető 
jogi képviselőjéhez, i f j . Bába Ist-
vánhoz irányított. Az ismert 
ügyvéd elmondta, hogy a szegedi 
Reál-Hungary Kft. vásárolta meg 
a felsővárosi telket és a Hafner 
Kft.-t. 

Folytatás az 5. oldalon 

TÉMÁINKBÓL 

BOZÓKI ANDRÁS 
A MINISZTERJELÖLT 
A Magyar Narancs alapító 
szerkesztőjét, a Fidesz egykori 
szimpatizánsát jelölik a 
kultusztárca élére - jelentette be 
Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök. 

2. oldal 

A DIÁKHITEL ADÓSAI 
Az APEH 300 egykori hallgató 
ellen indított eljárást. A 
diplomások nem törlesztik a 
diákhitelt, ezért akár 
végrehajtást is kérhetnek 
ellenük. 

3. oldal 

ÖT NYELVEN BESZÉLŐ 
TEMETŐGONDNOK 
A földeáki temető gondnoki 
feladatait látja el az Erdélyből 
családjával áttelepült Simonyi 
András. Korábban hazájában 
idegenvezetőként dolgozott. 

4. oldal 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

azM5-esantépálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Önkezével vetett véget életének az az édesapa, aki hosszú évek óta egyedül nevelte 
három kisgyermekét. A Kulácska családnak alig egy évvel ezelőtt szinte az egész 
ország segített, hogy jobb körülmények közé kerülhessen. Mégis kénytelenek voltak 
elköltözni balástyai tanyájukról, ez pedig a csonka család széthullásához vezetett. 

A Kulácska család sorsa tavaly tavasszal 
egy országot indított meg. Egy Balástya 
melletti tanyán, meglehetősen szerény 
körülmények között élt a kis család: a 
buszsofőr István, valamint három gyer-
meke, a 8 éves Krisztián, a 7 éves Anikó és 
a 6 éves Andi. A kicsik anyjukat alig is-

merték, ugyanis a nő elhagyta őket, néha-
napján felbukkant ugyan, de olyankor is 
csak látogatóba érkezett. 

Az édesapa buszvezetőként kereste a csa-
lád betevőjét. Bár sokszor étel is alig került 
az asztalra, mégsem adta fel álmát, hogy a 
bérelt balástyai tanyából saját házba költöz-

hessenek. El is kezdte törleszteni a szom-
szédos ingatlan árát, ám egy idő után min-
den pénze elfogyott. Kétségbeesésében a 
nyilvánossághoz fordult, az ország pedig egy 
emberként segített. Többek között akkori 
riportunk nyomán ételt, játékokat és pénzt 
kaptak, sőt még nyaralni is hívták őket. Áp-
rilisban István lapunknak azt nyilatkozta, 
ha a villanyt is sikerül bevezettetni, ők lesz-
nek a világ legboldogabb családja. 

Folytatás a 3. oldalon 

Jégvédelmi készültség a folyókon 
A Maroson és a Tiszán is első fokú véde-

Kulácska István csak egyetlen barátjának írt búcsúlevelet 

Már az élet sem kellett 

A Kulácska család csonkán , de még boldogan Archív fotó: Schmidt Andrea 

kezést vezettek be, ami azt jelenti, hogy 
fokozottan figyelik a folyó jegesedését. A 
tápai komp egy hete nem közlekedik, ám 
mivel a fagy szorongatja, könnyen tönkre 
is tehet i a vízi járművet, annak közelében 
folyamatosan törik a jeget. Szegeden hét-
fő hajnalban mínusz 19 fokot mértek. 

- A „ruszki cement" megfogta - mutatot t 
nevetve a jeges Tisza fogságába szorult tápai 
kompra tegnap reggel jaksa Sándor, a jár-
művet üzemeltető Sadar Kft. ügyvezető 
igazgatója. A szerelvény egy hete nem köze-
ledik a jégzajlás miatt, így akik korábban itt 
keltek át a Tiszán, mostanában kénytelenek 
tíz-tizenkét kilométert kerülni. Az üzemel-
tető pedig kénytelen rendszeresen törni a je-
get a komp körül, mert a legnagyobb veszély 
ilyenkor az, hogy az összetorlódó jégtáblák 
meglékelik a hajót. 

Folytatás az 5. oldalon A tápai kompot újból és újból ki kell szabadítani a jég fogságából Fotó: Schmidt Andrea 
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1 hónapos Ismétlődő betét / ERSTE *10 millió Ft feletti lekötött összeg esetén érvényes EBKM, éves kamatláb 8,89%. A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Értjük egymást. 
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