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Gyermekétkeztetés
- büntetéssel
Bartha László polgármestert
100 ezer, az önkormányzatot
pedig 2 millió forint bírság megfizetésére ítélte a Közbeszerzési
Döntőbizottság (KBD). A város
fellebbezett a döntés ellen.
Az önkormányzat még 1999-ben
írt ki közbeszerzési pályázatot a
szegedi gyermek- és diákétkeztetés vállalkozásba adására. A tenderre több cég mellett egy budapesti egyéni vállalkozó is jelentkezett. A beérkezett pályázatok közül a város vezetése a Suli-Host
Kft.-t hirdette ki győztesnek 2000
elején, s a kecskeméti székhelyű
céget bízta meg az étkeztetéssel
évi negyvenmillió forint bérleti díj
ellenében. A Suli-Host legkevesebb öt évre több mint 15 ezer
óvodás, általános és középiskolás,
valamint kollégista napi egyszeri
étkeztetését vállalta.
Az elmarasztaló döntés után
az egyik vesztes a KBD-hez fordult jogorvoslatért. 2000 márciusában a KBD az első eljárásban
elemezte a kiírást és az értékelési
folyamatot, majd úgy döntött,
hogy a közbeszerzési törvény
több passzusát megsértette az
önkormányzat, valamint a döntést egy személyben meghozó
Bartha László polgármester. így
akkor előbbit 20 millió, utóbbit
pedig 150 ezer forint bírsággal

Szirénázó járművel ütközött egy Opel Kiskundorozsmán

Lényegesen nagyobb igény van
Magyarországon az otthoni szakápolásra, mint amennyit ki tudnak elégíteni az erre hivatott
szolgálatok - hangzott el tegnap
azon a sajtótájékoztatón, amit a
házi ápolásban részt vevő szakemberek szegedi kongresszusa
kapcsán tartottak. A kórházi ellátás kiváltására hivatott otthoni
szakápolásra szerény keret áll
rendelkezésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kasszájá-

sújtotta. A pályázat eredményét
azonban nem semmisítette meg,
mivel akkor már megkötötték a
szerződést. A határozattal szemben lehetőség volt felülvizsgálati
kérelemre, amivel élt is a város
vezetése. Az érintettek bírósághoz fordultak az ügyben. A bíróság azonban úgy vélte, hogy a
döntőbizottság nem a panaszos
vállalkozó jogorvoslati kérelmében foglaltak szerint járt el, hanem az ajánlati dokumentáció
tartalmát vizsgálta hivatalból.
Eme eljárás eredményeként jutott el a jogsértésig. Ezért a bíróság megsemmisítette a KBD határozatát, s új eljárás lefolytatására utasította a döntőbizottságot. A KBD nemrégiben tárgyalta
meg az ügyet, s újfent megállapította: jogsértés történt a közbeszerzés alkalmával, határozatában azonban már kisebb bírságot
rótt ki az önkormányzatra, illetve a polgármesterre. A helyhatóságnak 2 millió forintot, Bartha
Lászlónak pedig 100 ezer forintot kell kifizetnie.
Mezey Róbert jegyző lapunknak nyilatkozva elmondta: ismét
fellebbeznek a KBD döntése ellen. Annál is inkább, mert szerintük a döntőbizottság legkevesebb hat helyen sértette meg a
törvényt.

sz. c. sz.

ban: a kórházak működési költségeire fordítható összeg nem
egészen félszázaléka, 1,5 milliárd forint - mondta Kökény Mihály, a parlament egészségügyi
bizottságának elnöke, aki ennek
kapcsán kiemelte: az egészségügy e területe jelentős anyagi fejlesztést igényel. Ezt hangsúlyozta Falus Ferenc, a Magyarországi
Otthonápolási és Hospice Egyesület elnöke, amikor arról beszélt, hogy évente 37 ezer beteg
részesül évente
otthonában
szakszerű ápolásban, de ötször
többen vannak rászorulva ilyen
gondoskodásra. A kongresszus
három napig tart az újszegedi
Forrás Szállóban.
K.K.

Oktogon-napok
A Sík Sándor Piarista Egyetemi
Szakkollégium idén is megrendezi az Oktogon-napokat Szegeden. A Katolikus Házban (Dugonics tér 12.) pénteken 17 órától
Kiszely Gábor tart előadást a Terror Háza Múzeum jelene és jövő-

je címmel, 19 órától pedig Misztrál koncert lesz. Szombaton
9.30-kor népművészeti foglalkozás kezdődik az alkotóházban,
14 órától Jeleníts István, 16 órától Solymosi Frigyes akadémikus
lesz az előadó.

Szeged új akadémikusa, dr. Mészáros Rezső a régió tudományos kutatóinak tartott előadást tegnap.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az autók alaposan összetörtek.
Megkülönböztető jelzést használó tűzoltóautó elé kanyarodott egy Opel kistehergépkocsi
Kiskundorozsma belterületén.
A balesetben hat személy és
négy jármű megsérült.
Forráskúti lakástűzhöz riasztották a szegedi tűzoltókat csütörtök délben. Két jármű azonnal
elindult a Szegedhez közeli településre, ám Kiskundorozsmán, a
Dorozsmai út és az Orczy István
utca kereszteződésnél balesetet
szenvedtek: egy Opel kisteherautó sofőrje kikanyarodott az egyik
tűzoltóautó elé.
A megkülönböztető jelzéseit
használó jármű vezetője, Hallai
Zsolt hiába rántotta félre a kormányt, nem tudta elkerülni az
ütközést. A hirtelen kormánymozdulat miatt az autó továbbsodródott a szemközti sávba,
ahol nekicsapódott két, a piros

Hat számítógépet, egy-egy szervert, szkennert, valamint nyomtatót nyert a szegedi Tömörkény
István Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola
kollégiuma
mintegy négymillió forint értékben az Oktatási Minisztérium
Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány pályázatán.
A Fodor József Gimnázium,
Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakmunkásképző szintén sikeresen pályázott. Az intézmény
kollégiuma hét számítógépet,
egy szervert, nyomtatót és
szkennert kapott.
Fodor Krisztina, a Nemzeti
Kollégiumi Közalapítvány képviselője elmondta, a beruházás
sokszorosan megtérül majd, hiszen minden ország annyit ér,
amennyit annak lakói tudnak'.
A számítógépek és az internet
segítségével pedig a diákok
megszerezhetik a szükséges tudást.

lámpánál várakozó gépkocsinak.
- Fel volt húzva mindkét ablak,
mégis jól lehetett hallani a szirénázó tűzoltókocsit. Szerintem az
opeles nem figyelt. Látszott,
hogy nem fog megállni. Mivel a
szemközti sáv üres volt, neki is
látnia kellett a tűzoltót - mondta
Balog Jánosné, aki abban a Toyota kisbuszban ült, amelynek nekicsapódott a tűzoltóautó. A kisbuszban utazó két nőnek szerencséje volt. Bár a tűzoltókocsi alaposan megrongálta a Toyotát, ők
nem sérültek meg.
A külső sávban, a Toyota mellett egy kacsákat szállító teherautó állt. A tíztonnás tűzoltókocsi több métert tolta az alig kéthetes MAN teherautót, amely
vezetőjének az volt a szerencséje,
hogy nem közvetlenül a piros
lámpa előtt állt meg, hanem néhány méterrel előtte. - Ha elő-

A Szegedi Tudományegyetem
rektorát, dr. Mészáros Rezsőt az
elmúlt évben választotta levelező
tagjává a Magyar Tudományos
Akadémia. Néhány héttel ezelőtt
tartotta meg Budapesten az akadémiai székfoglalóját. Most a
Szegedi Akadémiai Bizottság
(SZAB) Föld- és Környezettudományi Bizottsága hívta meg az új
akadémikust, hogy a régió tudományos kutatói előtt is bemutathassa munkásságát. A SZAB
székházában a tegnap délutáni
találkozón számos érdeklődő
hallgatta dr. Mészáros Rezsőt.
A rektor, akinek az irányításával alakult ki az integrált felsőfokú oktatás, vagyis a Szegedi Tudományegyetem,
kiemelkedő
eredményeket ért el szaktudoFotó: Karnok Csaba mánya, a gazdasági földrajz területén is. Eddigi kutatásait három
rébb megyek, biztosan nem önálló kötetben, 17 könyvrészúszom meg ennyivel - mutatott letben és 135 tanulmányban öszbedagadt térdére a teherautót ve- szegezte. Már a 70-es években
zető férfi már az új klinika bal- korszerű szemlélettel és gazdag
eseti ambulanciájának folyosó- agrárföldrajzi ismeretekkel felvértezve vizsgálta a falvak átalaján.
A tűzoltók közül négyet szin- kulásának folyamatait, később a
tén a klinika ambulanciájára gazdasági térszerkezetben lejátszállítottak. A balesetben mind- szódó folyamatokra koncentrált.
annyian könnyebb sérüléseket A magyar geográfiában ő mutatszenvedtek. A sofőrt, Hallai ta be először a települési térkapZsoltot azonban, aki erős fej-, csolatok időföldrajzi koncepcióhát- és mellkasi fájdalomra pa- ját. Ezzel a kiemelkedő jelentősénaszkodott, megfigyelésre benn- gű munkájával új irányt nyitott a
társadalomföldrajzban, iskolát
tartották.
A másik tűzoltóautónak és teremtett. Eredményeit nem leszemélyzetének sikerült elolta- het megkerülni a régiók tudománia azt forráskúti lakástüzet, nyos és gyakorlatias meghatároahová a balesetet szenvedett ko- zásánál, a különféle nagyságrencsi is tartott. A helyszínelés és a dű területek fejlesztési irányaiműszaki mentés idejére a Do- nak kidolgozásakor, a településrozsmai utat lezárták, a forgal- hálózat kutatásában. Az utóbbi
mat pedig a környező utcákba te- időben megjelent publikációiban
a társadalomföldrajz elméleti
relték.
kérdéseivel foglalkozik.
A. T. J.

HÍREK

Mi új sági
Újságot oszt az ifjú a Kárászon. Lapot oszt. Nekem ez nem oszt,
nem szoroz. Útközben kicsit megázik, otthon kinyitom. Mindegy,
melyik párt, most nem mondom, csak a játékszabályokat: Egy újság, még ha egyszeri kiadás is, szokott viselni magán úgynevezett
impresszumot, amelyben pár ember felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy ő a felelős kiadó, föl van tüntetve a nyomda, sőt, még
nyomtatási engedélyt is szoktak kérni, amit ISSN számmal szoktak
jelölni. De ha ezen túlmegyek, egy újságban föl szokták tüntetni a
különböző szövegek íróit, vagy legalább a beosztását, pl. munkatárs.
Ellenkező esetben, egy szál név nélkül esetleg úgy tűnhet, az újságban leírtakért és megjelentekért, illetve azok valóságtartalmáért
senki, de senki nem vállalja a felelősséget.
Szóval: ahogy mondani szokták: álljon meg a menet, hógolyó
van a menyasszony torkában!

Számítógép-adomány
MUNKATÁRSUNKTÓL

A rektor
a SZAB-ban

Oltás helyett kórházba

Kórházkiváltás
a beteg otthonában
A kórházi ellátás kiváltására hivatott otthoni szakápolásra szerény keret áll rendelkezésre, az
igény
többszöröse
annak,
amennyit a mai tb-finanszírozás mellett ki tudnak elégíteni.
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Rókusi
jubileum
A Rókusvárosi II. Számú Altalános Iskola 20. évfordulója alkalmából április 19-től, péntektől
ünnepi hetet rendez az iskola nevelőtestülete és tanulóközössége. A jubileumi hetet pénteken 8
órakor Oláh Miklósné igazgató
nyitja meg. Az intézményben iskolatörténeti kiállítás, Az erdei
iskola képekben című kiállítás és
Törköly József fotóit bemutató
tárlat nyílik. Az ünnepi gála április 25-én, pénteken este fél 7-kor
kezdődik az iskola tornacsarnokában.

Guzsalyas
A Guzsalyas énekegyüttest Ivánovics Tünde néprajz szakos szegedi egyetemista, a Népművészet Ifjú Mestere alapította és vezeti. Az újvidéki csoport ma este
A számítógépeket Fodor Krisztina, a Nemzeti Kollégiumi Közala- 7 órakor a Bartók művelődési
pítvány képviselője adta át.
Fotó: Miskolczi Róbert központban ad koncertet.

KAMPANYCSENDESTE
Baráti beszélgetésre várja az érdeklődőket Kormányváltók a
vállalkozókért címmel pénteken
17 órára, a hattyasi Hársfa vendéglőbe (Óbébai sor) Géczi József
szocialista országgyűlési képviselőjelölt, Nagy Sándor, az
SZDSZ szegedi elnöke és Bakai
Csaba, a Magyar Autósok Pártjának elnöke. Pénteken este 19
órakor az Alsóvárosi vendéglőben (Szent Ferenc u.) Kampánycsend-este címmel rendeznek
baráti beszélgetést. A házigazda
Géczi József képviselőjelölt, vendége Ördögh Szilveszter író.
MÁRAI-MOZAIK
A Konzervatív esték keretében
Márai-mozaik címmel, Bánffy
György színművész közreműködésével előadói estet tartanak
péntek délután 6 órakor a szegedi városháza dísztermében.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
KÖZGYŰLÉSE
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete április
20-án, szombaton tartja a soron
következő közgyűlését. A tagokat délelőtt 9 órára várják Szegeden, az Eszperantó utca 1. szám
alatt. A 18 kisebb csoportot öszszefogó egyesületnek több mint
1900 tagja van. Tavaly valamennyi csoportnál és az egyesületnél megválasztották az új vezetőséget. A mostani közgyűlés
témája az idei költségvetés elfogadása, valamint az alapszabály
módosítása.
A ZSINAGÓGA NYITVA
Hétvége magazinunkban tévesen jelent meg az új zsinagóga
nyitva tartása. Április l-jétől
szombat és a zsidó ünnepek kivételével naponta 10-12 és
13-17 óra között vannak nyitva.
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ORVOSI VEZETŐK
TANÁCSKOZÁSA
A Magyar Szupervízorok Társasága országos konferenciát tart
Szegeden április 19-20-án. A
megnyitó és a plenáris ülések
színhelye a Novotel Szálloda, a
csoportos foglalkozások helyszíne az Ifjúsági Ház. A megnyitót
dr. Mészáros Rezső rektor tartja
pénteken délelőtt 11 órakor a
Novotelben.
ZÁKÁNYSZÉK SZOMSZÉDOL
A zákányszékiek szomszédolnak
április 20-án, szombaton Mórahalmon. A vendégek az általános
iskolában délután 3 órakor lépnek fel. A közönség többek között a zákányszéki ovisok lakodalmas jelenetét, az alapfokú
művészeti iskola hegedűseinek,
szintetizátorosainak, citerásainak, modern- és néptáncosainak
műsorát láthatja,
hallhatja.
Emellett a Zákányszéki Parasztkórus is ott lesz Mórahalmon.
SIMÁNDY-ÉNEKVERSENY
Harmadik alkalommal rendezi
meg péntektől Szegeden az
SZTE Konzervatóriuma és a város önkormányzata a Simándy
József országos énekversenyt. A
Szegedről indult nagy magyar tenorista emlékére indított zenei
viadal I. kategóriájának döntője
pénteken 16 órakor, a II. kategóriáé szombaton 10 órakor, a III.
kategóriáé pedig 16 órakor kezdődik. A nyilvános koncerteken
a versenyzők klasszikus és romantikus dalokat, operaáriákat
énekelnek. A verseny díjkiosztó
gálahangversenyét vasárnap 10
órától tartják. A zsűri tiszteletbeli elnöke: Simándy Józsefné, tagjai: Csengery Adrienne, Komlóssy Erzsébet, Sólyom-Nagy
Sándor, Andor Éva, Oberfrank
Péter és Kerek Ferenc.

