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Panasszal 
élt a KÉSZ 
Az Ady téri tanulmányi és infor-
mációs központ felépítésének ügyé-
ben jogorvoslati kérelemmel for-
dult nemrégiben a Közbeszerzé-
sek Tanácsa Közbeszerzési Dön-
tőbizottságához a KÉSZ Kft. és a 
Kipszer Rt. A két építőipari cég a 
Szegedi Tudományegyetem nyílt 
előminősítéses közbeszerzési eljá-
rása ellen élt panasszal, ugyanis 
szerintük az ajánlatkérő megsértet-
te a közbeszerzési törvényt. Kérel-
müket a minap utasította el a 
döntőbizottság. Árvái István, a 
KESZ Kft. kommunikációs igazga-
tója lapunknak nyilatkozva el-
mondta: még nem döntöttek arról, 
hogy fellebbeznek-e a Fővárosi Bí-
róságon. Döntésüket azonban na-
pokon belül meghozzák. Mint ar-
ról korábban beszámoltunk, az 
SZTE által kiírt Ady téri pályázat-
ra hét cég jelentkezett. A kiírás 
szerint a nyertesnek legkésőbb 
2004. június 30-áig fel kell építe-
nie a tanulmányi és információs 
központot. A beruházás 7 milliárd 
500 millió forintba kerül. Az intéz-
ményberuházási bizottság októ-
berben úgy döntött, hogy négy cé-
get kér fel ajánlattételre. A KÉSZ 
Kft., a Kipszer Rt. és a Középület-
építő Rt. alkotta konzorcium nem 
volt a kiválasztottak között. Az 
eredeti tervek szerint a Béres Ist-
ván beruházási kormánybiztos ve-
zette bírálóbizottság december kö-
zepén hirdetett volna eredményt. 
A győztes céggel pedig január első 
felében kötött volna szerződést az 
egyetem. Fakan Zoltán, az SZTE 
Gazdasági-műszaki Főigazgatóság 
műszaki főosztályának vezetője 
nem tudta megmondani, mikor 
hirdetnek eredményt az Ady tér 
ügyében. 

SZ. C. SZ. 

SZÜNETELŐ KIFIZETÉSEK 
December közepétől 
január elejéig szünetet tart a 
külső szövetkezeti üzletrészek 
kifizetésében az MFB. 
December 3-óta már a 
nyugdíjasok is benyújthatják 
igényeiket a megyei 
földművelésügyi hivatalokhoz. 
A nyomtatványokat 2002. 
március 31-ig lehet leadni. Nem 
kell azonban sietni: az FVM 
hivatalban ugyanis még kevés az 
űrlap, a falugazdászoknak is abg 
jutott belőle. 

6. oldal 

TÉMÁINKBÓL 

A TRAFIKOSOK 
MEGMENTÉSE 
A tél beálltával fedett uszoda 
után kell nézniük a szegedi 
vízilabdásoknak. Lapunkban 
hírt adtunk arról, hogy a 
csapat Szentesen próbálkozott, 
ám zárt kapukra talált. 
A Kurca partján egészen 
másként emlékeznek a történ-
tekre. 

14. oldal 

Százegy embernek lesz munkája a próbagyártás után 

Újra termel a konzervgyár 

A TENYÉRBE NÉZNEK 
A tenyérvonalak elemzése nem 
egyszerű tudomány, mégis, aki 
elsajátít néhány alapvető sza-
bályt, az sokat megállapíthat 
a tenyér tulajdonosáról. A kiro-
mantia művelői legalábbis ezt ál-
lítják, sőt, szerintük akár a jövő 
üzenete is megfejthető. 

Sziluett 
Ünnepek előtti meglepetés a mélyhűtött kocsonyahús. Fotó: Karnok Csaba 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hétfon próbagyártással kezdett új 
életet a Szegedi Konzervgyár. A tu-
lajdonos, a Szeko 2001 Rt. már 
101 dolgozót fel is vett, sokan kö-
zülük 30-35 éves konzervgyári 
múltat tudhatnak maguk mögött. 

A vezetés Szegedi Finomságok né-
ven új termékcsaláddal jelent meg 
a piacon, a húsüzemben jelenleg 
egy műszakban májkrémeket, vag-
dalt húsokat és készételeket gyár-
tanak. 

A karácsony előtti indulással az 
rt. vezetése tartotta magát azokhoz 

az ígéretekhez, amelyeket október 
11 -én, a konzervgyár megvásárlá-
sakor tettek. 

Az ünnepek előtti hajrá ugyan 
nehéz helyzet elé állítja őket, ám 
bíznak abban, hogy a jövő évi 
szerződéskötéseket ezekben a he-
tekben alapozhatják meg. 2002-

ben 2 milliárd forintos árbevételt 
szeretnének elérni, pontosan 
annyit, mint a korábbi konzervgyár. 
Amely a mostani létszám két és 
félszeresével produkálta ugyanezt 
az eredményt. 

írásunk az 3. oldalon 

Tovább vizsgálják Dán Jánost 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Országos körözést adtak ki a Pan-
nongen Z R t . vezetői ellen - közöl-
te szerda délután az egyik interne-
tes hírújság. Ez az a cég, amelyik-
nek - a lakásbérleti szerződés be-
mutatását követően - folyósította 

az Országgyűlés Gazdasági Hiva-
tala a Dán Jánosnak járó lakás-
bérleti támogatást. A képviselő azt 
állítja, valóban bérelt ingatlant a 
fővárosban, a számlák mögött va-
lós szolgáltatás áll, ám a hatóság 
továbbra is azt gyanítja, hogy a jo-
gosan felvett támogatást a makói 

képviselő nem törvényesen hasz-
nálta fel. Dán János ügyére akkor 
figyeltek föl a hatóságok, amikor a 
honatya visszakérte a Pannongen 
Z Rt.-től az általa addig befizetett 
összeget. 

írásaink a 3. oldalon 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hópehely és csillag formájú izzó-
sorok világítják meg a Kárász ut-
cát. A fények a Mikulással érkez-
tek Szegedre, ugyanis hivatalosan 
tegnap kapcsolták be a Belváros 
sétálóutcáján a díszkivilágítást. 

A Kárász utcai régi díszek a Belvá-
rosi hidat világítják meg, így teg-
naptól fényár fogadja a hídon átha-
ladókat is. 

Az ünnepi hangulatot emeh két 
hatalmas fenyő is, az egyik a 
Klauzál téren, a másik a fogadal-
mi templom előtt, a Dóm téren. 

Vandálok pusztításai Szegeden 

Díszkivilágítás a Belvárosi hídon is 

Fényes csillagtető borul 
a Kárász utcára 

Karácsonyi díszben a sétálóutca. Fotó: Karnok Csaba 

Az árvízi emlékmű oszlopát autó törhette ki. Fotó: Schmidt Andrea 

Némi túlzással: a hét elején ki-
sebbfajta pusztítási hullám sö-
pört végig Szegeden. Fákat tördel-
tek Fölsővároson, játszóteret ron-
gáltak Rókuson, ivókutat dön-
töttek a Stefánián, kitörték az 
árvízi emlékmű két oszlopát. 

Papp Zoltán, a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. igazgatója tájékoz-
tatta lapunkat az elmúlt napok köz-
területi rombolásairól. Sorjában: 
hétfőre virradóra a Selyem utca és 
Gyík utca környékén több hatal 
fácskát is kitörtek az erejükkel nem 
bíró, alkalmi barbárok. A támkarós 
fákat az őszi fásítási program mun-
kálatai idején ültette a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. A város 
utcáira és tereire - nem utolsósor-
ban: a korábban parkosítás szem-
pontjából elhanyagolt lakótelepek-
re - mintegy ezer fát áhítottak. A 
kettétört növényeket pótolják. 

Folytatás az 5. oldalon 


