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karácsonya előtt a kereske-
dők nem tarthatták meg szo-
kásos háromhetes vásárukat 
a Széchenyi téren, mondván, 
rontja a városképet, pusztítja 
a teret a forgatag. Akkor 
csak kézműves jellegű, való-
ban színvonalas ajándéktár-
gyakat árusító vállalkozók 
kaphattak engedélyt a kipa-
kolásra a Dóm téren, tegyük 
hozzá: hangulatos, kará-
csonyhoz méltó „díszletek" 
között. A szegedi vállalko-
zók azonban bevétel nélkül 
maradtak. 

Ha akkor nem, most miért 
igen? Ez itt a kérdés, ezt tette 
föl lapunk először Makrai 
Lászlónak, a szegedi önkor-
mányzat városüzemeltetési 
és kereskedelmi bizottsága 
elnökének. Az önkormány-
zati képviselő elmondta: a 
karácsonyi vásár áthelyezése 
a polgármester, Bartha László 
személyes kérésére történt. 
Azzal az indokkal, hogy a 
vásár színvonalát nem tartot-
ta a térhez méltónak a város 
elsó embere. Ezzel szemben 
a borfesztivál megfelel az 
európai hírű tér szellemisé-
gének, hiszen az egészen 
másfajta szemlélet hordozó-
ja, mint a vásár - folytatta 
Makrai. Aki szerint ép-
pen ezért a borfesztiválnak a 
város központi terén van a 
helye. 

Katona András, a Szegedi 

Városkép Kft. ügyvezető 
igazgatója szintén Bartha 
Lászlóra hivatkozott a két 
rendezvény összehasonlítása 
kapcsán. A bóvlinak nincs 
helye Szeged szívében -
szólt a vitát lezáró kinyilat-
koztatás. A borfesztivál vi-
szont a Széchenyi térhez köt-
hető, és állítása szerint soha 
senki nem vitatta létjogosult-
ságát. 

Martonosi István, a Ki-
sosz, a kiskereskedők érdek-
képviseletének megyei titká-
ra csak ennyit mondott: úgy 
tűnik, a helyi vállalkozók 
nem olyan fontosak a város-
nak, mint azok, akik az or-
szág más pontjairól érkez-
nek. A karácsonyi vásárra 
visszaemlékezve hozzátette -
elismerve persze a Dóm téri 
kirakodás hangulatát - , a 
vállalkozók nagyon rosszul 
jártak, 150 családot zártak ki 
az ünnep előtti árusításból. 
Ezt pedig nem lehet vállalko-
zásbarát politikának nevezni. 
Karácsony előtt attól is féltek 
a városvezetők - tette hozzá 
Martonosi - , hogy a szigorú 
szabályok ellenére a tér is 
kárát látná a vendégsereg-
nek. Holott télen nincs mit 
letaposni, nincs miben kárt 
tenni. Nem úgy, mint most, 
májusban, amikor legszebb 
arcát mutatja tér, zöldell a 
frissen nyírt gyep és nyílnak 
a körzővel, vonalzóval meg-
húzott ágyúsokban a virágok. 

F. K . - I . Sz. 

Családi játszótérrendezés 

Csináld magad! 
Befejeződött az újszegedi 

Haladás utcai játszótér felújí-
tása. A munka nagy részét 
azok a szülők, nagyszülők vé-
gezték, akiknek gyermekeik, 
unokáik használhatják majd a 
felújított, rendbe hozott par-
kot. „A legfontosabb teendő a 
derékig érő fű levágása és a 
felhalmozódott szemét ösze-
gyűjtése volt" - mondta la-
punknak Farkasné Pócsai 
Blanka, a körzet önkormány-
zati képviselője. A szépítést a 
környéken lakók aláírásgyűj-
téssel kezdeményezték és a 
munka befejeztével vállal-
ták,hogy a továbbiakban is 
rendben tartják a játszóteret. 

A felújítás árát Farkasné 

állta a képviselői alapból, de 
mint mondta, az ilyen kezde-
ményezések nem a pénzen 
múlnak. A játszótér megúju-
lásának története példa lehet 
mindenki előtt. Megmutatja 
ugyanis, hogy ha az egy kör-
nyéken lakók - „feláldozva" 
néhány órát a hétvégéikből -
összefognak, olyan környeze-
tet tudnak teremteni gyerme-
keik és maguk számára, ahol 
szívesen játszanak. És ami 
ennél sokkal fontosabb - tette 
hozzá a képviselóasszony - , a 
felnőtteknél is lehet érni egy 
olyan szemléletváltozást, ami 
hasznára válik a családoknak 
és Újszegednek is." 

Cstk Gergely 

Bartha László: nem hibáztunk a közbeszerzési eljárás során 

Csalornaügyek pedig nincsenek! 
„Ennél törvényesebb közbe-

szerzési eljárást csak az csinál, 
a k i fes t i m a g á t " - j e g y e z t e 
meg tegnapi sajtótájékoztató-
ján Bartha László polgármester, 
ak i szerint nincs, és nem is volt 
a városban csatornaügy. 

A Délmagyarország május 11-i 
számában megjelent, 300 milliót 
nyel el a csatorna című írásra május 
15-én sajtóközleményben reagált a 
polgármester. Az írás az ISPA által 
támogatott szennyvízcsatorna-építési 
beruházás kapcsán több kérdést is 
fölvetett, többek között, hogy miért 
nem nyílt közbeszerzési eljáráson ju-
tott a tervezési munkához a százszá-
zalékos önkormányzati tulajdonban 
levő SZVM Rt., és mi indokolja a 
295 milliós költséget. „Mi válaszol-
tunk az újság által feltett kérdésekre, 
de úgy gondolom, hogy a minimális 
etikett is azt mondja: hallgattassák 
meg a másik fél is" - fogalmazott 
tegnap a városházán Bartha László. 
A polgármester kérdésre válaszolva 

Sugallat 
Tegnapi sajtótájékoztatóján egy - nem lapunk munkatársai által 

feltett - újságírói kérdésre válaszolva, mely azt firtatta, miért nem 
fordult helyreigazítási kérelemmel a Délmagyarországhoz az önkor-
mányzat a május 11-én megjelent Közpénzen, jóval a piaci ár fölött 
terveztet a város - 300 milliót nyel el a csatorna című cikkel kapcso-
latban, Bartha László polgármester szó szerint a következőket vála-
szolta: „...Amiket leírtak, azok önmagában nem voltak valótlan-
ságok. Maga a tartalmi rész, az nem valótlanság volt..." A város 
első embere a cikk címével és a közölt fotókkal kapcsolatban pusztán 
annyit jegyzett meg: „sugallatot tartalmaznak, és vélemény befolyá-
solására alkalmasak". 

közölte: az ügyben nem hívnak 
össze rendkívüli közgyűlést - aho-
gyan azt az MSZP frakciója indítvá-
nyozta - , hanem a jövő pénteki ren-
des ülés napirendi pontjai között 
foglalkoznak a csatornaüggyel. 

Nóvák Gyula, a Szegedi Víziköz-
mű Működtető (SZVM) Rt. vezetője 
elárulta: 1998-ban még munkaszer-

ződését is megszegte, amikor a ter-
vek elkészítésével megbízott Városi 
Vízügyi Beruházási Kft. ügyvezető-
jeként, szabadidejében elkészítette a 
csatornahálózat első, 87 kilométeres 
szakaszának terveit, holott szerződé-
se tiltotta számára ezt a tevékenysé-
get. Nóvák továbbra is kitartott ál-
láspontja mellett, amely szerint kizá-

rólag ót és szerzőtársait illeti meg a 
250 kilométeres csatornahálózat ter-
vezésének szerzői joga, annak ellen-
ére, hogy a város kifizette a VVB 
Kft.-nek a tervek árát, 7,2 millió fo-
rintot. Azt állította: a szerzői jogok 
felhasználását egyelőre ingyen bo-
csátotta az SZVM Rt.-n keresztül a 
város rendelkezésére azzal, hogy 
amikor Szeged megkapja az ISPA és 
a kormány támogatását, tárgyalnak a 
jogok áráról. A szakember elismerte, 
tavaly azért nem kaptak állami tá-
mogatást az elsó, 87 kilométeres 
ütem terveire - melyeket ő és társai 
készítettek - , mert azokban tartalmi 
hiba volt, és ezért kellett a dokumen-
tációt most újra elkészíteni. Nóvák 
elmondta, a kérdéses, szerinte tartal-
mi hiba nem más, mint hogy hibásan 
töltötték ki a tervekhez csatolt pályá-
zati űrlapot. Az SZVM Rt. vezér-
igazgatója tegnap úgy vélte, az új, 
295 millió forintért elkészített terv-
dokumentációban már nincs egyet-
len hiba sem. 

K. B.-Sz. C. Sz. 

forrás 

EMLEKKÖNYV. Dr. 
Laczó Katalin (1942-2000) 
művészeti író posztumusz kö-
tetének ünnepélyes bemutató-
jára kerül sor május 16-án, 
szerdán, délután 6 órától a Bá-
lint Sándor Művelődési Ház-
ban a Szegedi írók Társasága, 
valamint a Bába és Társai Ki-
adó szervezésében. 

BABITS MIHÁLY foga 
rasi évei címmel a szegedi 
Közéleti Kávéház rendezvé-
nyeinek keretében Márkos Er-
vin fogarasi unitárius tiszte-
letes tart előadást ma órakor a 
Szeged étterem kávézójában. 
A beszélgetőtárs: Szigeti La-
jos Sándor tanszékvezető 
egyetemi tanár, a házigazda: 
Erdős János karnagy. 

TÖRTÉNELEMTANÁ-
ROK EMLÉKÜLÉSE. Sze-
ged napja tiszteletére a Történe-
lemtanárok Egyletének Szege-
di Csoportja emlékülést rendez 
holnap, csütörtökön. A piarista 
gimnázium (Bálint Sándor utca 
14.) dísztermébe 14.30-tól vár-
ják az érdeklődőket. Az ülésen 
többek között szó lesz a szege-
di boszorkányperekről, a pa-
lánki városrészről, III. Károly 
kiváltságleveléről. 

Megnyílt a Turinform-pavilon 

Turistatájékoztatás, rendőri segédlettel. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Munkatársunktól 
Az idegenforgalmi szezon beköszöntét jel-

zi. hogy tegnap Szegeden megnyílt a Dugonics 
téri Turinform-pavilon. A Szeged és Térsége 
Turisztikai Szolgáltató Kht. tájékoztató „irodá-
jában" a városba érkezők eligazodását segítő ki-
adványokat kínálnak. De a turisták igényeit 

nem csupán fölvilágosítással elégítik ki: harma-
dik éve rendőr is szolgálatot teljesít az informá-
ciós pavilonban, és szükség esetén az ügyfél se-
gítségére siet. A „szezonális rendőrőrs" műkö-
dését a városi és megyei kapitányságok támo-
gatják. A Turinform-pavilon mindennap (hét-
végén is) reggel 9-től este 9 óráig tart nyitva. 

Dékánt választ a jogi kar 

K e t t e n a r i n g b e n 

A két dékánjelölt: dr. Besenyei Lajos (balról) és dr. Bodnár László (Fotó: Gyenes Kálmán és Karnok Csaba) 

Június végén lejár a Sze-
gedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Ka-
rát vezető dr. Besenyei La-
jos egyetemi tanár dékáni 
megbízatása, ezért a kar 
tanácsa csütörtökön arról 
dönt, ki irányítsa július el-
sejétől az intézményt. A je-
lenlegi dékán mellett dr. 
Bodnár László nemzetközi 
jogászprofesszor is nyúj-
tott be pályázatot. A kettő-
jük közötti képzeletbeli 
küzdelem kimenetelét 
egyelőre nem lehet boríté-
kolni. A szavazáson töb-
bek szerint szoros ered-
mény várható. 

A jelenlegi dékán, dr. Bese-
nyei Lajos újra jelölteti magát a 
jogi kar vezetésére, annak el-
lenére, hogy ezt a tisztséget csu-
pán egy évig töltheti be. Jövő-

re ugyanis eléri a 65 éves élet-
kort, amely fölött a felsőoktatá-
si törvény értelmében senki sem 
lehet egyetemi szervezeti egység 
vezetője. A polgári jogi és pol-
gári eljárásjogi tanszéket irányí-
tó egyetemi tanár elsősorban a 
kar gazdasági helyzetének meg-
erősítése terén végzett eddigi 
munkáját szeretné befejezni, ha 
ő nyerné a dékánválasztást. Be-
senyei Lajos szerint a felsőok-
tatási integráció teremtett lehe-
tőséget arra, hogy a jogi kar 
megkapja a neki járó normatív 
támogatást, amelynek egy ré-
szétől a korábbi, más elosztási 
elveket követő időszakban kény-
szerűen meg kellett válnia. A 
tanári kar bővítése érdekében 
lobbizni kíván azoknak az okta-
tói státusoknak a visszaszerzé-
séért, amelyeket korábban más 
egyetemi egységekre csoporto-
sítottak át. Besenyei Lajos bei-

só ösztöndíj alapítását is terve-
zi a PhD és akadémiai doktori 
értekezésüket készítők támoga-
tására. Az elért eredmények kö-
zött megemlítette a tanulmányi 
fegyelem erősödését, valamint a 
harmadik évezrednek megfele-
lő tanterv elkészítését. 

A másik dékánjelölt, a nem-
zetközi jogi tanszéket vezető 
dr. Bodnár László egyetemi ta-
nár 1968 óta oktat a szegedi jo-
gi karon. Kutatási területe a 
nemzetközi és Európa-jog. Dé-
káni pályázatát több tanár kol-
légája rábeszélésére nyújtotta 
be. Vezetői elképzelései között 
hangsúlyos helyen szerepel a 
jogászképzést érintő új - első-
sorban az európai uniós csatla-
kozás által támasztott-kihívá-
sokra való minél gyorsabb rea-
gálás. Az oktatás terén úgy vé-
li, szükség van a tananyagok 
korszerűsítésére. A hallgatói 

létszám folyamatos bővülése 
nyomán kialakult tömegkép-
zésre is fel kell készülnie a kar-
nak, amelynek mind az okta-
tásban, mind a számonkérés-
ben az eddigiektől eltérő mód-
szereket is kell követnie. A pro-
fesszor bővítené a szakirányú 
továbbképzéseket, amit a jog-
szabályok gyors változása is in-
dokol. A kar gazdálkodásáról 
úgy véli. mivel az állami támo-
gatás nem fedezi a költségeket, 
ezért újabb pénzügyi források 
bevonásának lehetőségeit kell 
felkutatni. Bodnár László hang-
súlyt kíván helyezni a kar nem-
zetközi kapcsolatainak szélesí-
tésére, az oktatók tudományos 
eredményeinek honorálására, 
az öreg diákok szervezetének 
létrehozására éppúgy, mint a je-
lenlegi hallgatókkal való rend-
szeres információcserére. 

Hegedűs Szabolcs 

Nyílik a szegedi borfesztivál 
Holnap kezdődik a VII. 

szegedi borfesztivál, de a se-
regszemlén résztvevő borá-
szok zömének már izgalmas 
volt a kedd is. Az Átrium 
borpince étteremben 15 bor-
szakértő kóstolta, értékelte a 
versenybe benevezett 67 
bort. Pálfalvi György, a 
Csongrádbor Kft. ügyve-
zetője, a borverseny elnöke 
elmondta: nem volt könnyű 
helyzetben a zsűri, hiszen az 
ország híres borvidékéről ér-
kezett szőlőnedúk közül kel-
lett kiválasztani a legki-
válóbbakat. Az viszont 
egyelőre titok, hogy melyik 

nedű érdemelte ki a „Bor-
fesztivál bora", a „Legszebb 
megjelenésű bor" és a 
„Csongrád megye legszebb 
bora" elismerő címet. Ezt 
május 17-én, délután 3 óra-
kor a Széchenyi téren 
kezdődő ünnepélyes meg-
nyitón hozzák nyilvánosság-
ra. Ott veheti át a különdíjat 
a legmagasabb pontszámot 
elért fehér-, vörös- és 
desszertbor gazdája is. A 
nap fontos szakmai esemé-
nyének számít, hogy az Or-
szággyűlés mezőgazdasági 
bizottsága kihelyezett ülést 
tart Szegeden. 

A rendezvényt szervező 
Szegedi Városkép Kft.-nél 
e lmondták: míg öt esz-
tendővel ezelőtt mindössze 
16 borász vonultatta fel kí-
nálatát, addig az idén nyolc-
vanan jelezték részvételi 
szándékukat. A borászok 
mellett vendéglátósok, kéz-
művesek és más kiállítók, 
mintegy ezer négyzetméte-
ren, öt napon át, május 21-
ig várják a szórakozni vá-
gyó, illetve a jó borokat sze-
rető látogatókat. Várhatóan 
nagy sikere lesz a régi bo-
rok árverésének is, amelyet 
május 18-án az Átrium bor-

pince éttermében rendeznek 
meg. 

Színpadi műsorok is szí-
nesítik a mára európai is-
mertséget szerzett fesztivál 
programját. A pénteki bortú-
rarali mellett naponta látvá-
nyos zenei, táncművészeti, 
valamint fitneszbemutatók-
kal fogadják a térre ér-
kezőket. Vasárnap, 14 órától 
pedig a Délmagyarország 
Szomszédoló gálája ígér él-
ménydús látványosságot. Az 
esti zenei rendezvényeket 
három alkalommal utcabál-
lal is összekötik. 

N . Rócz Judi t 


