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Az illetékes nem indokolta, miért a bábolnai takarmányt választották 

A Pick diktál a táppiacon 

Etetés nélkül az erdei állatok elpusztulnának 

A tél megtizedeli a vadakat 

A szarvasnak ilyenkor a vadász a legjobb barátja. Fotó: Schmidt Andrea 

Az idei szokatlanul rideg tél nemcsak az 
embereket viseli meg, hanem a vadállatokat 
is alaposan próbára teszi. Etetés nélkül 
esélyük sincs a túlélésre. 

Több mint egy hónapja fehér lepel borítja az 
erdőket, mezőket, szántókat. Az összetömö-
rödött, néhol jéggé fagyott hó alól a vadon élő 

állatok nem tudják kikaparni maguknak a 
táplálékot. Ezen a talajon az őzek, szarvasok 
patája és lába könnyen kisebesedik,, ezért 
még kevesebbet mozognak. Ilyenkor még a 
szokásosnál is nagyobb szerepe van a vadete-
tésnek. Az etetők minél sűrűbb telepítése és 
a megfelelő élelem biztosítása a vadásztársa-
ságok feladata. 

Abban egyetértenek a különböző társasá-
gok vezetői, hogy etetés nélkül az állomány-
nak nincs esélye a túlélésre. A gondoskodás 
módjáról, az élelem mennyiségéről és minő-
ségéről, illetve pótlásának gyakoriságáról 
már megoszlanak a vélemények. 

Folytatás a 3. oldalon 

Hat iskola egy csónakban 
A csongrádi önkormányzat az általános iskolák 
integrációját tervezi. A tegnap esti fórumon fé-
lelmeiket is megfogalmazták a hangadók. 

A hat csongrádi általános iskola integrációja a 
szülőket élénken foglalkoztatja. A tegnap esti la-
kossági fórumon többen igen határozottan el-
mondták véleményüket. A város polgármestere, 

Bedö Tamás cáfolta, hogy szóba kerülhetne egy 
vagy több iskola bezárásának a lehetősége. Hang-
súlyozta: az oktató-nevelő munka szuverenitása a 
nevelőtestületek révén az integráció után is meg-
maradhat. Az átszervezéstől mintegy 20 millió fo-
rint megtakarítást remélnek 

Tudósításunk a 4. oldalon 

A vak házaspárnak a második gyermeke is lát 

A szemük fénye 
Fanni és András 

Szemek. A vak édesapa a látó lánya. Fotó: Schmidt Andrea 

TÉMÁINKBÓL 

A KORMÁNYFŐ ÉRTÉKELT 
Medgyessy Péter miniszterelnök 
országértékelő beszédében töb-
bek között azt ígérte, hogy 
2006-ra elkészül az M5-ös autó-
pálya Szegedig vezető szakasza. 
A tízpontos Európa-tervben met-
róépítésről, vállalatoknak szóló, 
hosszú távú fejlesztési hitelről és 
a mezőgazdaságban dolgozók tá-
mogatásáról is szó esett. 

2. és 3 . oldal 

PÁLYAKEZDŐK ESÉLYE 
ÉS A MINIMÁLBÉR 
A Nyugat-Dunántúlon a diplo-
más pályakezdők magasabb fize-
tésre számíthatnak, mint alföldi 
társaik. Az első boríték vastagsá-
ga azonban döntően attól függ, 
hogy az adott végzettség mennyi-
re sokoldalú, ügyes szakembert 
takar. 

5. oldal 

HÍRES EMBEREK 
A VALENTIN-NAPRÓL 
Csonka András színművész sze-
rint a Valentin-nap nem csak a 
szerelem, de a szeretet ünnepe 
is. Keresztes Ildikó énekesnő vi-
szont úgy véli, a Nyugatról átvett 
jeles napnak nincsenek hazai 
gyökerei. A Romantic együttes, 
nevéhez híven, igazi romantikus 
módon ünnepli a Valentin napot. 

Randevú 

NONSTOP 
SZERENCSE 

Öt szerencsés olvasónk 
nyert fejenként 

5000 Ft-ot. 
A nyertesek névsora 

a 6. oldalon! 
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A sertéságazatban érdekelt kis-
és nagytermelőket hívta össze a 
Csongrád Megyei Agrárkamara 
azért, hogy közösen foglaljanak 
állást egyrészt a sertéstámoga-
tások rendszerével, másrészt a 
Pick által diktált ú j feltételek-
kel kapcsolatban. 

A tegnapi agrárkamarai fórum 
résztvevői számos kérdésre nem 
kaptak választ. A Pick Rt. illeté-
kesétől, Forró Sándortól, a közel-
múltban létrehozott Pick Integ-
rátor Kft. vezetőjétől szerettek 
volna információt kapni a hús-
ipari cég által kidolgozott, és a te-
nyésztőkkel aláíratott integráci-
ós szerződésről. Ennek egyik leg-
lényegesebb eleme, hogy a Pick 
csak akkor vásárolja meg a te-
nyésztett sertéseket, ha a gazdál-
kodók a cég által kijelölt takar-
mányforgalmazótól szerzik be a 
takarmányt. A tenyésztőknek 
úgy kellett aláírniuk a szerző-
dést, hogy akkor még nem tud-
ták, kit jelöl ki a Pick. A résztve-

vők kíváncsiak voltak arra, mi-
lyen szempontok alapján válasz-
totta 11 pályázó közül a Pick ép-
pen a Bábolnai Takarmányipari 
Kft.-t, amely nincs is jelen a me-
gyei takarmánypiacon. Választ 
nem kaptak: az integrátor kft. 
vezetője ugyanis nem vett részt a 
korábbi tárgyalásokon, amelye-
ken eldőlt, ki legyen a szállító. A 
tenyésztők azt sem tudhatták 
meg, mit tehetnek, ha az új ta-
karmány nem válik be. Forró 
Sándor ugyan elmondta: 90 na-
pos határidővel elállhatnak a 
szerződéstől. Arra azonban nem 
adott egyértelmű választ: ilyen 
esetben a Pick hajlandó-e átven-
ni a sertéseket. - Lehet ajánlani 
egy takarmányt, ha az jó és ol-
csó, de itt egészen másról, a Pick 
által tett diktátumról van szó -
szögezte le Huszár Lajos. Az is-
mert állattenyésztési szakember, 
magángazdálkodó a Hód-Mező-
gazda Rt. egykori főállattenyész-
tője hozzátette: tudomása sze-
rint korábban a Pick is használta 

saját hizlaldáiban a bábolnai tá-
pot, nem túl jó eredménnyel. - A 
gazdák nagy része pengeélen 
egyensúlyoz, és a Pick integráci-
ós törekvései rendkívül nagy 
kockázatot jelentenek számunk-
ra - fogalmazott. 

Forró Sándor csupán egy óráig 
vett részt a tanácskozáson, így 
csak néhány kérdést tehettek fel 
neki a gazdák, azok jó része is 
megválaszolatlan maradt. Távo-
zása után a gazdák kötetlen be-
szélgetésén az is elhangzott: az, 
hogy a Pick csak akkor veszi át a 
sertéseket, ha azt az általa kijelölt 
takarmányforgalmazó terméké-
vel etetik, nem más, mint áru-
kapcsolás. A gazdák megegyeztek 
abban: a húsipari cégeknek ki-
szolgáltatott termelők csak akkor 
tudják érdekeiket érvényesíteni, 
ha termelői csoportokba tömö-
rülnek, amelyeket a hatályos jog-
szabályok támogatnak is. (A fó-. 
rumról további részleteket olvas-
hatnak a 3. oldalon.) 

K. B. 

Jelentősen 
emelkedett 
a benzinár 
Mától 6 forinttal mérik drá-
gábban az üzemanyagokat. Az 
autósok többsége már beletö-
rődött a drágaságba. 

Csak néhány autós tankolt na-
gyobb mennyiségű üzemanyagot 
a benzináremelés előtti napon. 
Többségük úgy számolt, hogy te-
le tartály benzinen is csak né-
hány forintot takarít meg. A kút-
kezelők emlékeznek még az első 
nagyobb drágulások idejére, ami-
kor kannákkal is sorba álltak a 
gépjármű-tulajdonosok. Azóta 
hozzászoktak a folyamatos ár-
emelésekhez. Még mindig akad-
nak viszont olyanok akik ha fo-
gyóban kocsijukban az üzem-
anyag, a román határ túloldalán 
töltik tele a tankot. A fekete ku-
takból mért olcsó, ám gyakran 
silány minőségű benzin viszont 
könnyen tönkre is teheti a mo-
tort. 

Riportunk az 5. oldalon 

A szegedi vak házaspárnak, Hege-
dűs Istvánnak és Mészáros Krisz-
tinának megszületett a második 
gyermeke, András. Ő is látó, 
csakúgy mint nővérkéje, Fanni. A 
gyermekvállalás előtt genetikus-
sal konzultáltak. Hegedűséknél 

Négy hónap 
a durva 
ápolónőnek 
Négy hónap felfüggesztett fegy-
házbüntetésre ítélte tegnap a 
megyei bíróság Nacsa Szilviát, 
aki az újszegedi gyermekkórház 
ápolónőjeként 2001-ben sérülé-
seket okozott egy csecsemőnek. 

- Megdöbbentem, amikor a bíró-
ság első fokon csak felfüggesztett 
fogházbüntetéssel sújtotta a gye-
rekem csontját törő ápolónőt. Ab-
ban bízom, hogy ma jogerősen 
végrehajtandó börtönbüntetést 
kap, s örökre eltiltják a nővéri 
munkától - fogalmazott tegnap a 
tárgyalás előtti percekben Merész 
Ferenc. A férfi kislányát még 
2001. júniusában vitték be hasi 
panaszokkal az újszegedi gyer-. 
mekkórházba. A kis Nóra sokat 
sírt, az étkezését kellett beállítani. 

Június 13-áról 14-ére virradó éj-
szaka Nacsa Szilvia ápolónő gon-
dozta a csecsemőt, s mint az első 
fokon hozott ítélet indoklásából 
kiderült, durván bánt a gyerekkel. 
Erősen megszorította arcát, ami-
nek következtében négy ujjhegy-
nyi vérömleny keletkezett a kis-
lány arcának jobb oldalán. Ezt a 
sérülést a szülők már másnap dél-
előtt észrevették, ám az csak ké-
sőbb derült ki, hogy eltört a gyer-
mek alkarja, míg jobb lábcsontján 
úgynevezett zöldgallyrepedést 
okozott Nacsa Szilvia. A volt ápo-
lónőt mindezekért elsőfokon 10 
hónapi, két évre felfüggesztett 
fogházra ítélték és 3 évre eltiltot-
ták a közügyek gyakorlásától. 

Folytatás az 5. oldalon 

teljes a boldogság. Legnagyobb vá-
gyuk most, hogy egy 1+2-es la-
kásba költözhessenek. Az önkor-
mányzattól megkapják a maxi-
mális támogatási összeget. 

írásunk a 7. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

