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Nyári pancsolás 
A szegedi Anna fürdőben 
kedvezményekkel fogják meg 
a nyári vendéget. 

6 . O L D A L 

Pick: irány a finálé 
A Magyar Kupa döntőjére készül a Pick Szeged 
kézilabda csapata. Vasárnap visszavághat a 
Veszprémnek. 

1 4 . O L D A L 

C E N T R A L E S T A T E K F T . 

1,5 szobás lakások kedvező áron 

5 990 000 Ft 
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Rendőri biztosítás mellett ülésezett a képviselő-testület - Le akarták lőni a faluatyákat ? 

Három az ópusztaszeri első ember 

Széplaki Ferenc: Vállalom a polgármesterséget Makra József: Vállalom a polgármesterséget Kismarton Péter: Vállalom a polgármesterséget 

Hárman is polgármesternek tartják ma-
gukat Opusztaszeren. A kétezer lelket 
számláló településen áll a bál. A kép-
viselő-testület rendőri biztosítás mellett 
tartotta meg a legutóbbi ülését, mert egy 
férfi azzal fenyegetőzött, hogy lelövi a 
képviselőket. Az ügy onnan indult, hogy 
Makra József polgármestert jelentős kárt 
okozó csalás miatt elítélték. 

A bíróság jelentős kárt okozó csalás 
miat t felfüggesztett szabadságvesztés-
re ítélte januárban Ópusztaszer polgár-

mesterét és jegyzőjét. Makra József és 
Hoffmann Zoltán perében a bíróság 
azt is k imondta: a vádlot tak nem saját 
hasznukra, hanem a község érdekében 
követtek el csalást, amikor 1999-ben 
és 2000-ben a belvízkárokra kiutalt 
pénzből 9 , 5 millió forintot szabályta-
lanul használ tak fel. Az érintet teket a 
bíróság mentes í te t te a bünte tés hátrá-
nyos jogkövetkezményei alól. A jegyző 
a hivatalában maradhato t t , ám a tör-
vény értelmében az ítélet jogerőre 
emelkedésével, január 10-ével Makra 

József m a n d á t u m a megszűnt . A jegyző 
elmondása szerint még aznap tájékoz-
tatta erről a Csongrád megyei közigaz-
gatási hivatalt . Február végén három 
ópusztaszeri képviselő ugyanezt meg-
ismételte, a hivatal állásfoglalásának 
dá tuma: má jus 10. Ebben az áll, hogy 
Makra József január 10-e óta már nem 
polgármester, és a tisztséget Szépiáid 
Ferenc alpolgármesternek kellene át-
venni. 

A tíztagú képviselő-testület azonban a 
május 19-i ülésén - az önkormányzat szer-

vezeti és működési szabályzatára is hivat-
kozva - úgy döntött, a helyi általános isko-
lában tanító Széplaki nem lehet polgár-
mester, mert akadályoztatott a tisztség el-
látásában. Nem csupán azért, mert a dél-
előtti munkája miatt nem tudja a polgár-
mesteri feladatokat elvégezni, de felesége 
az intézmény igazgatója, s így felvetődik az 
összeférhetetlenség is. Ezért a testület a 
korelnöknek, Kismárton Péternek szava-
zott bizalmat. 

Folytatás és jegyzet a 3. oldalon 

Három gyermekét egyedül neveli - Becsapta a Dóm ingatlaniroda 

Utolsó fillérje is ráment 
A háromgyermekes édesanya, Varga Ilona Tünde 
összes pénze, öt és fél millió forint veszett oda a 
Dóm Szeged Ingatlanközvetítő Kft. két tulaj-
donosának csalása miatt. 

Egy évvel ezelőtt még saját lakása volt Varga Ilona 
Tündének, ma azonban a bútorain kívül nincs 
semmije. Egy éve ugyan csődbe ment vállalkozása, 
a Retek utcai kisbolt, azonban a helyzet még akkor 
nem tűnt reménytelennek. Eladta háromszobás 
panellakását, kifizette adósságát, majd édesanyja 
halála után megörökölt egy lakást, úgy tűnt: újra-

kezdheti az életét. A két otthon árából megmaradt 
öt és fél millió forinttal bekopogtatott a Dóm ingat-
lanirodához. Ott azt ajánlották neki, hogy náluk 
helyezze letétbe pénzét, és rövid időn belül vagy az 
általuk épített társasházak egyikében, hitel felvéte-
le mellett juthat újra lakáshoz, vagy segítenek bér-
leti jogot vásárolni a belvárosban. Az iroda egyelőre 
a Sík Sándor utcában bérelt lakást a családnak, 
csak a rezsit kellett fizetni. Ám kiderült: a Dóm in-
gatlaniroda december óta nem fizeti a bérleti díjat. 

Cikkünk a 7. oldalon 

Tovább kaparnak 
Ibvább takarít a Fidesz, az 
MSZP, az SZDSZ és az MDF 
ifjúsági szervezete Szegeden. A 
választási plakátokat tegnapig 
kellett volna eltávolítani, de 
nem sikerült befejezni a mun-
kát. 

Tegnap lejárt a határidő a válasz-
tási plakátok eltávolítására, 
azonban Szeged egyes részein -
Kossuth Lajos sugárút, József At-
tila sugárút - még mindig a vil-
lanypóznákról mosolyognak 
ránk a korábbi jelöltek. A takarí-

tást itt a pártok ifjúsági szerveze-
tei vállalták és április 27-én kö-
zösen kezdtek a kaparáshoz, té-
péshez. Akkor úgy gondolták, 
két-három hét alatt végeznek. 
Tévedtek. 

- Nagyobb fába vágtuk a fej-
szénket mint gondoltuk, ráadá-
sul a csapatok el vannak fáradva. 
Ennek ellenére dolgozunk to-
vább - közölte Farkas László, a 
Fidelitas szegedi csoportjának el-
nöke. 

Folytatás az 5. oldalon 

Javult 
a megkéselt 
nő állapota 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Már nincs szüksége az intenzív 
terápiás kezelésre a vasárnap 
megkéselt szegedi nőnek, ezért 
átszállították az új klinika trau-
matológiai osztályára. Mint azt 
tegnap megírtuk, az Anna fürdő 
pénztárosát férje szúrta szívtájé-
kon, mivel a nő el akart válni tő-
le. A kés szerencsére nem érte a 
szívet, a szegycsonton megakadt 
és lejjebb, az életfontosságú 
szerv alá csúszott. 

Az asszony tegnap már vi-
szonylag jól érezte magát. Né-
hány szót mi is tudtunk váltani 
vele, de nyilatkozni nem akart. 
Állapotáról az orvosok nem ad-
tak felvilágosítást, mivel erre 
nem kaptak felhatalmazást tőle. 
Az azonban már szinte biztos, 
hogy túl van az életveszélyen, hi-
szen két nappal a gyilkossági kí-
sérlet után már nem az intenzív 
osztályon fekszik. 

Puskaporos 
tűzijáték 
Szabó László szegedi önkor-
mányzati képviselő szerint égő 
zsarátnokok hullottak az újsze-
gedi nézőkre a vasárnapi tűzijá-
ték alatt. A szervező és a kivitele-
ző cég nem tud ilyenről, úgy gon-
dolja: talán máshonnan szár-
maznak a puskaporszagú papír-
darabok. 

írásunk a 4. oldalon 

Felújítás 
A panel- és a téglablokkos házak 
mellett a játszótér, az utak, a 
járdák, a parkolók csinosítására 
és helyreállítására is lehet pá-
lyázni. 

Bővebben a 4. oldalon 

Még sárban 
áll az autó 
Áprilisban még több százezer fo-
rintba került volna a Tisza hul-
lámterében veszteglő személygép-
kocsi kiemelése, most viszont az 
ingoványos talaj miatt nem lehet 
vontatóval megközelíteni a part-
szakaszt. Ahogy a talaj megszik-
kad, a közterület-felügyelet elszál-
lítja a Golfot. Remélhetőleg vasár-
nap átadják a forgalomnak. 

írásaink a 4. oldalon 

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

Nincs pénz a csomópontra 

A városnak nincs pénze az Anna-kúti csomópont elöregedett villamossínéinek cseréjére, az acélszer-
kezet egyelőre raktárba kerül. Most inkább a régi sínekre költenek több tízmilliót, és két év múlva 
uniós támogatással kicserélik őket. A rossz állapotú sínek jelenleg komoly károkat okoznak az 
SZKT-nak is. Cikkünk a 3 . oldalon Fotó: Segesvári Csaba 

Legyen ez a gyerekek napja! 

Gyereknapi programokkal 

várjuk látogatóinkat 

május 27-én a hódmezővásárhelyi 

bemutatótermünkben! 

Chevrolet Alfa Autóház 
Szeged, Algyői út 44., tel.: 62 /554 -680 
47-e főúton Interfruct mellett 
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. 149., tel.: 62 /241-885 
A fotó illusztráció COykibocsátis 153-175 g/km, átlagos fogyasztás. 6.4-7.1 1/100 km. 

http://www.centralestate.hu
http://www.delmagyar.hu

