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T É M Á I N K B Ó L 

KILENCVEN UJ MUNKAHELY 
Szeged második legnagyobb 
munkáltatója a Szefo 
Fonalfeldolgozó Rt.: a létszám 
jelenleg 1200 fő. Az idén eddig 
330 dolgozót vettek föl és újabb 
90-nek tudnának munkát adni, 
mert további megbízásokat 
kaptak legnagyobb 
megrendelőjüktől. 

5. oldal 

FIDESZ-SZÓRÓLAPOK 
Szeged három legforgalmasabb 
terén kétezer szórólapot 
osztottak szét a járókelőknek a 
Fidesz helyi aktivistái. Ezen 
összefoglalták, milyen 
áremelkedések lesznek jövőre. 

5. oldal 

A FŐÉPÍTÉSZ NYOLC ÉVE 

A szegedi 
főépítészi 
posztról nyolc 
év után, 
december 
végén 
leköszönő 
Nóvák István 
a legbüszkébb 

a városi rendezési terv 
elkészültére, a Kárász utca és a 
Klauzál tér megújulására, a 
védett Belváros rehabilitációjára. 

7. oldal 

HAJDÚ PÉTER ÉS A NŐK 
Hajdú Pétert, a NévShowr című 
televíziós produkció egyik 
műsorvezetőjét szeretik a nők -
ezt maga sem tagadja, mint azt 
sem, hogy igen sok kapcsolata 
volt már. Magánélete a 
nyilvánosság előtt zajlik, a 
bulvárlapok gyakran cikkeznek 
barátnőiről. A fiatal televíziós a 
hölgyeknél az előnyös külsőt 
igen sokra tartja. 

Inter júnk a Bizalmasanban 

www.delmagyar.hu 

A fix kamatot választók kevesebbet veszítenek a kormány tegnapi döntése nyomán 

Lakáshitelcsomag a fenyőfa alá 
A lakáshitel-támogatások jelentős visz-
szafogásáról döntöt t tegnapi ülésén a 
kormány. A kiadott közlemény még ta-
lálgatásra ad okot: nem tudni, hogy a 
változások milyen mértékben érintik az 
eddig felvett hiteleket. 

Az előző kormányzati ciklusban beveze-
tett kedvezményes lakáshitelezés rend-
szeréhez már kétszer nyúlt hozzá a Med-
gyessy-kormány: a feltételek egy részén 
változtatott, valamint adótörvényt módo-
sított. Ugyanakkor az a döntés például, 
hogy a hitelplafont 30-ról 15 millió forint-

ra csökkentették új lakás építése esetében, 
csak egy szűk körre vonatkozott. Az 
szja-ból visszaigényelhető 240 ezer forin-
tos adókedvezmény megfelezésére azon-
ban már jobban felszisszentek az embe-
rek, érezték, amint a betervezett havi tíz-
ezer forintot az állam kihúzza a zsebük-
ből. 

A várható szigorítások hírére megugrott 
eladósodási kedv később, a drámainak 
szánt bejelentéseket követően sem apadt 
el. Ezért volt kénytelen drasztikus eszkö-
zökkel hozzányúlni a kormány az eredeti 
rendelethez és új szabályozást bejelente-

ni. Jellemző, hogy tegnap a döntés hatásá-
ra a forint azonnali erősödésnek indult, a 
pénzpiac tehát kedvezően fogadta a kor-
mány szándékait. 

Nem úgy a lakosság. A bejelentést köve-
tően rémhírek és találgatások indultak út-
jukra. Tegnap estig szakértőink úgy értel-
mezték az új feltételeket, hogy akik jelen-
leg ötéves periódusra szóló fix kamatozá-
sú hitellel rendelkeznek, azokat a mostani 
változások egyelőre nem érintik. Majd 
amikor lejár az öt év, ami a legelső lakás-
hitelesek esetében már három év múlva 
esedékes. Akik viszont rövidebb, egyéves 

kamatperiódussal kötöttek lakáshi-
tel-szerződést, az évforduló után maga-
sabb kamatot kénytelenek majd fizetni. 

Az idei lakáshitel-szerződések közel 
negyven százalékát egyéves kamatperió-
dusra kötötték, ami azt jelenti, hogy 
10-15 ezerrel is nőhet egy család havi tör-
lesztőrészlete. Számítások szerint, ha a 
kamat 9 százalékra ugrik és valaki 10 mil-
liós hitelt vett fel tízéves futamidővel, egy-
éves kamatperiódusra, akkor jelenleg 
mintegy 115 ezer forintot kell fizetnie. 

Folytatás és jegyzetünk a 3. oldalon 

Pusztaszeri álmok 
és a rideg valóság 
A pusztaszeri képviselő-testület jóváhagyása nélkül 18 millió 
forintot fordított más célokra a polgármester a közösségi ház 
építésére szánt 48 millióból - állapította meg az önkormányzat 
idei gazdálkodását átvilágító könyvvizsgáló. Kertész László állítja: 
a testület tudott arról, mire ment el a pénz. 

Pusztaszeren nem nyugszanak a 
kedélyek. Az önkormányzat által 
kiadott lapban, a legfrissebb Pusz-
taszeri Hírfutárban kivonatos for-
mában megjelent az önkormány-
zat idei gazdálkodását átvilágító 
könyvvizsgálói jelentés. Ebben 
egyebek mellett az áll, hogy a gáz-
közművagyonból befolyt 48 mil-
lió forintot két részletben - 30 
milliót 2001 szeptemberében, 18 
milliót pedig 2002 áprilisában -
kapta meg a falu. Mint ahogy az 
első, úgy a második részletet is 
először elkülönítették, lekötötték 
egy számlán, mondván, azt kizá-
rólag beruházási célra, a közössé-
gi ház építésére fordítják. 2002 
májusában azonban Kertész 
László polgármester a testület 
hozzájárulása nélkül átcsoporto-
sított 18 millió forintot működési 
költségekre. Az átvezetést a meg-
bízott jegyző, Márkus Istvánné el-
lenjegyezte. A könyvvizsgáló sze-
rint az érvényben lévő pénzkeze-
lési szabályzat alapján a betét fel-

bontását a testületnek is jóvá kel-
lett volna hagynia. Ez nem történt 
meg. 

Kertész László elmondta, hogy 
ő tájékoztatta a képviselőket, 
akik elfogadták a 2002. évi költ-
ségvetési beszámolót és zár-
számadást. A lekötött 30 millió 
már 4 millió forintot kamato-
zott. A 18 milliót útépítésre és a 
több funkciós, tornacsarnokot, 
könyvtárat és ifjúsági klubot is 
magába foglaló közösségi ház 
tervezésére fordították. Tervezési 
díjként 6 millió 250 ezer (!) fo-
rintot fizetett ki az önkormány-
zat. Az építési szakértő vélemé-
nye szerint a több százmillió fo-
rintos beruházással számoló terv 
több sebből is vérzik. Informáci-
óink szerint a tervező 800 férő-
helyes, kétszintes, tetőteres és 
tornyos tornacsarnokot tervezett 
az 1700 lelket számláló Puszta-

Folytatás az 5. oldalon 

HMKMIItmimiim 

Százmilliót nyert Szeged műfüves pályákra 

A Pick megalázta ellenfelét 
Igen mozgalmas szerdát tudhat 
maga mögött Szeged sportja. 

Pályázaton nyert pénzekből új, 
nemzetközi követelményeknek 
megfelelő méretű műfüves foci és 
kézilabdapálya építése kezdődhet 
meg tavasszal Szegeden. Bár a ha-
tározat még nem érkezett meg, a 
Gyermek, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium pályázatán - az on-
nan érkezett telefon alapján - a 
város 99 millió forintot kapott a 
Bozsik-program támogatása ré-
vén. Ehhez még harmincszázalé-
kos önrészt kell biztosítani. 

A férfi kézilabda NB I-ben a 
Pick Szeged megalázta a Tatabá-
nyát. Az újszegedi sportcsarnok-
ban rendezett meccsen a félidő-
ben már 22-11 volt a hazaiak-
nak, a vége pedig: Pick Sze-
ged-Tatabánya 38-21. 

A női kosárlabda Európa-kupa 
páneurópai H csoportjában: Ro-
vereto (olasz)-Szeviép-Szeged 
91-57. 

Mezei Richárd (labdával) hozta jó formáját . Fotó: Gyenes Kálmán Részletek sportoldalainkon 

Közel hatvan új telket értékesítettek Domaszéken 

A vásárlók nagy többsége 
Szegedről költözne ki 

Börcsök Lajos polgármester (jobbról) megmutatja a telkeket az új tulajdonosoknak. Fotó: Karnok Csaba 

Eddig ötven új, közművesített telket sikerült a 
domaszéki önkormányzatnak értékesítenie a 
megvételre kínált 59-ből. A negyven szegedi vá-
sárló mellett mindössze hat volt a helybeli, a 
többiek más településről kívánnak Domaszékre 
költözni. Sőt még egy angol vevő is akadt. 

Hétfő óta egymás kezébe adják a domaszéki polgár-
mesteri hivatal bejáratának kilincsét az új telektu-
lajdonosok. Ugyanis a község új osztásában, az 
55-ös főúttól nem messze, 59 közművesített telket 
kínál megvételre az önkormányzat. 

Az 1300-1800 négyzetméter alapterületű telke-
ket 2 millió 300 ezer és 2 millió 800 ezer forint kö-
zötti áron adják. Jövőre már 25 százalékos áfa ter-
heli a telkek árát, ezért még december 31-éig sze-
retnék megkötni a szerződéseket. 

Az önkormányzat aszfaltos u ta t épí t te t bel-
vízelvezető árokkal, va lamint bevezetteti a vil-
lanyt, a gázt, a vizet, a telefont és a, kábelteleví-
ziót is az ingatlanokra. A tervek szerint 2004. 
december 31-éig elkészül a teljes közművesí-
tés. 

- Pályázatot adtunk be a Belügyminisztérium-
hoz a telekkialakításra. Nyolcvanmillió forint 
vissza nem térítendő támogatást kértünk, kérel-
münke t eddig még nem bírálták el - tájékoztat-
ta lapunkat Börcsök Lajos polgármester. A pá-
lyázat benyújtásával együtt kötelezettséget is 
vállaltak, miszerint a beruházás költségét meg-
haladó bevételt önkormányzati bérlakások épí-
tésére fordítják. 

Folytatás a 3. oldalon 

Cigaretta okozta a magányos férfi halálát Szegeden 

Bennégett a lakásában 
Agyában égett halálra egy sze-
gedi férfi, aki előzőleg dohány-
zott és elaludt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Ismerőse fedezte fel annak a 
szegedi férfinak a holttestét, aki 
már több nappal ezelőtt életét 
vesztette. Az elsődleges orvos 

szakértői vizsgálatok szerint az 
egyedül élő, 53 éves férfi két 
napja halhatott meg. A halálát 
valószínűleg az okozta, hogy a 
Kálvária sugárúti vasúti töltés 
közelében lakó férfi az ágyban 
dohányzott, majd elaludt. A ci-
garetta parazsa felgyújtotta az 
ágy közelében lévő éghető anya-
gokat, majd a lángok tovább ter-

jedtek. A tűzben a szoba-kony-
hás épület teljesen kiégett, a ház 
külső része azonban egyáltalán 
nem károsodott. Minden bi-
zonnyal emiatt nem tűnt fel a 
kis utca lakóinak a tragédia. A 
Szegedi Rendőrkapitányság ál-
lamigazgatási eljárás keretében 
vizsgálja a haláleset körülmé-
nyeit. 

http://www.delmagyar.hu

