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T É M Á I N K B Ó L 

AZ MDF JELOLT A FIDESZ 

HELYETT 

Megalakult az MTV Közalapít-

vány kuratóriumának elnöksége, 

miután a parlament döntött az 

eddig hiányzó két jelölt, illetve a 

testület elnökének és elnökhe-

lyettesének megválasztásáról. A 

Fidesz a kuratóriumi elnökség 

hiányzó tagjainak megválasztása 

előtt kivonult az ülésről. Az 

MDF jelöltjeit megválasztották. 

2. oldal 

SZONDAÉVA 

A ZENEAKADÉMIÁN 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál nyi-

tókoncertjének szólistája Szonda 

Éva, a Szegedi Nemzeti Színház 

operatagozatának mezzoszoprán-

ja. Kodály Budavári Te Deumá-

nak, Britten Tavaszi szimfóniája 

énekszólamát adja elő. 

4. oldal 

Fészek Lakáshitel 

15 munkanap alatt* 

OPost aBank 
és Takarékpénztár Rt 

KITÜNTETETT KISTELEKI 

SZÍJGYÁRTÓ 

Kézműves mesterremek díjjal is-

merték el a kisteleki Gyifkó 

Gyula szíjgyártó munkáját. Al-

kotásait világszerte ismerik. A 

lószerszámkészítés nemzedékről 

nemzedékre öröklődik: a mester 

legrégibb szerszámait édesapjá-

tól örökölte, s egyik unokája 

folytatja hagyományt. 

4. oldal 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Bakai Csaba és Pászti Ágnes fellebbez, Ila-Tóth Ferenc gondolkodik 

ítélet a makói cédulaperben 

Bakai Csaba - kilépve a bíróság épületéből - nem akarta, hogy fo-

tózzák, eltakarta az arcát. 

Bűnösnek találta a vásárhelyi bíróság Bakai Csabát és Pászti 

Ágnest, szegedi önkormányzati képviselőket, valamint Ila-Tóth 

Ferencet, a makói kórház orvosát közokirat-hamisítás bűntettének 

kísérletében. A két képviselő fellebbezett. 

Pászti Ágnes és ügyvédje, a szintén szegedi önkormányzati képvi-

selő, Pintér Ferenc az ítélethirdetés után. Fotók: Tésik Attila 

A vádirat szerint Bakai Csaba, 

a Magyar Autósok Pártja elnö-

ke az áprilisi országgyűlési vá-

lasztások előtt arra kérte Víz-

hányó fánost, aki a Magyar 

Vállalkozók Egységpártja (Ma-

vep) színeiben indult volna a 

voksoláson, hogy ha nem tud-

ja összegyűjteni az induláshoz 

szükséges 750 darab kopogta-

tócédulát, az addig összesze-

dett, nevére kitöltött 79 szel-

vényt küldje el neki. Az ügyész 

szerint Pászti Ágnes, a Cent-

rum Párt megyei gesztora, sze-

gedi önkormányzati képviselő, 

tanácsnok pedig azt kérte Ba-

kaitól, juttassa el hozzá a szel-

vényeket. A politikus asszony 

utasítására a kopogtatócédulá-

kat ezután átadták a harmad-

rendű vádlott Ila-Tóth Ferenc-

nek, aki a Centrum színeiben 

szeretett volna képviselőjelölt-

ként induln i Makón . Ila-Tóth 

saját nevét írta a szelvényekre 

és leadta azokat a helyi válasz-

tási bizottságnak. 

Folytatás a 3. oldalon 

Takarítás 
után várják 
a hópénzt 
A januári és a februári hótakarí-

tás költségeinek kifizetéséhez or-

szágszerte számos önkormány-

zat kért segítséget. Csongrád me-

gyéből február végéig mintegy 

hatvan támogatási igényt küld-

tek el. Várhatóan ki kell egészíte-

ni a Belügyminisztérium vis mai-

or-keretét, hogy minden telepü-

lésnek jusson pénz. 

A megadott határidőig, február 

végéig mintegy hatvan, hótakarí-

tással kapcsolatos kérelem érke-

zett be a Területi Államháztartási 

Hivatalhoz Csongrád megye tele-

püléseitől. Míg van olyan önkor-

mányzat, amely egyáltalán nem 

kér segítséget, jó néhány helyha-

tóság a januári és a februári hóel-

takarítás költségeinek rendezésé-

hez is támogatást szeretne kapni 

- tudtuk meg Bihari Istvántól, a 

Csongrád megyei területfejleszté-

si tanács munkaszervezetének 

vezetőjétől. Az önkormányzatok 

kérvényeinek egy részét a TÁH -

hiánypótlást kérve - visszaküldte 

a településekhez. Miután min-

denhonnan megérkeznek a tá-

mogatás igényléséhez szükséges 

iratok, a hivatal átküldi a kérel-

meket a megyei területfejlesztési 

tanácshoz, ott döntenek. 

Folytatás a 3. oldalon 

Nem jön Szegedre a bőrgyár 
A 120 főt foglalkoztató makói bőripari cég, az 

Italo Trade Kft. a korábbi hírekkel ellentétben 

nem költözik Szegedre. A megyeszékhely ipari 

parkjába egy makói székhelyű olasz-magyar tár-

saság telepít üzemet ígérete szerint. 

M i az alapja a szóbeszédnek, miszerint egy makói 

székhelyű olasz-magyar társaság száznegyven főt 

foglalkoztató üzemet telepít a megyeszékhely ipari 

parkjába? „A tizenkét éves Italo Trade nem távozik 

Makóról" - jelentette ki a kérdésre válaszolva Carlo 

Sciavo, a cég olasz társtulajdonosa. Sőt: szeptem-

berre felújítják a tűzrongálta Liget utcai telephelyü-

ket és új munkásokat keresnek. A szegedi ipari 

park területén valóban vásárolt egy IM-SZE nevű, 

olasz-magyar kft. egy nagy méretű raktárhelységet 

és az is tény, hogy a két társaság tulajdonosi köré-

ben vannak átfedések, m i több, az IM-SZE Kft. is 

makói székhelyű - ám két külön cégről van szó. 

Szentgyörgyi Pál szegedi gazdasági alpolgármester 

elmondta: az iratokból derült ki, hogy a cég 

140-150 munkahelyet szeretne létesíteni Szege-

den. Az IM-SZE Kft. vezetői nem kívántak nyilat-

kozni szegedi terveikről. 

Részletek az 5. oldalon 

Csongrád megyében a nővérek, asszisztensek, takarítók fizetésének megtartása a cél 

Létkérdések a háziorvosoknál 

, i j l g - v y, 'C 
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Dr. Kelemen Katalin: az orvosok igyekeznek megtartani munkatársaikat, ezért inkább maguknak fi-

zetnek kevesebbet. Fotó: Karnok Csaba 

Csongrád megyében majdnem 

minden második háziorvos csak 

óriási erőfeszítések árán tudja* 

megtartani alkalmazottait. A 

januárban bevezetett támoga-

tásváltozás értelmében ugyanis 

az orvosok nem az eddigi rend-

szerben kapják meg a bérkifi-

zetésre fordítható összegeket, a 

bérkeret jóval kevesebb a ko-

rábbinál. 

A Csongrád megyében praktizáló 

kétszázötven háziorvos mintegy 

felét érinti kedvezőtlenül az a ja-

nuárban bevezetett változás, 

amely szerint a kormány által 

vállalt, szeptembertől folyósított 

ötvenszázalékos béremelést nem 

külön összegben, hanem a házi-

orvosoknak járó támogatásba be-

építve folyósítják. 

Októbertől decemberig az or-

vosok a megemelt bérek kifizeté-

séhez szükséges pénzt a betegek 

után járó támogatástól függetle-

nül kapták meg. 

Folytatás az 5."oldalon 

A húsipari cégek olcsóbban akarnak felvásárolni 

Vita a sertésárakról 

Éleződik a nézeteltérés a hazai sertéstartók és a vágóhidak között: 

a termelők minél magasabb felvásárlási árat szeretnének elérni, a 

húsipari cégek pedig az árak leszorításában érdekeltek. Az európai 

árak alacsonyak, így akár importálhatják is a sertéshúst. Bőveb-

ben a 3. oldalon olvashatnak a témáról. Fotó: Schmidt Andrea 

Ingatlanpiaci körséta 
Megszaporodott a társasházi la-

kások építése hazánkban, tavaly 

31 ezret hoztak tető alá. Az új 

otthon négyzetmétere Szegeden 

170 és 200 ezer forint közötti 

áron vásárolható meg. A lapunk 

számára készített felmérés ki-

emeli, hogy a banki betétkama-

tok csökkenése miatt a befekte-

tők jelentős hányada az ingatlan-

piacra összpontosította figyel-

mét. Ennek hatására emelked-

nek az árak, aminek nem igazán 

örülhetnek azok, akik nem be-

fektetni, hanem csupán lakni 

szeretnének a kiszemelt otthon-

ban. Az új lakások azért is nép-

szerűek, mert a pénzintézetek 

kedvező kölcsönfelvételi lehető-

ségeket nyújtanak. A kereslet 

leginkább a 40-50 négyzetméte-

res ingatlanok felé irányul. 

Részletek A pénz beszél mellékletben 
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