
  

Az MSZP szerint a megyei többség ˝tisztogat˝ 

Csongrád megye - Továbbra is Baráth Lajos igazgatja a makói kórházat – és 
megbízottként vezeti a szentesit is. A megyei közgyőlés megválasztotta a 
választási bizottságok tagjait is, a zárt ajtók mögött született döntést a baloldal 
élesen bírálta. 

Újabb öt évre Baráth Lajost választotta a makói kórház 
fıigazgatójává a megyei közgyőlés�csütörtökön zárt 
ülésen. Szintén zárt ajtók mögött döntöttek a választási 
bizottságok tagjairól. A téma tárgyalása közben Kozma 
József, az MSZP–SZDSZ-frakció vezetıje kijött a 
terembıl, és azt mondta, hogy a megyét vezetı 
jobboldali többség „tisztogat", mert olyan embereket 
nem szavazott be a választókerületi választási 
bizottságokba, akik már a rendszerváltás óta ellátták 
ezt a tisztet, közmegelégedésre – nem lehetett tag 
többek között a Szegedi Tudományegyetem jogi 
karának dékánja sem. 
 
Magyar Anna elnök már nyílt ülésen arról tájékoztatott, hogy a kormány idén 330 
millió forinttal kevesebbet ad a szociális intézmények mőködtetésére, a megye 
viszont több pénzt fordít erre a célra, mint korábban, erején felül. Kozma József és 
Molnár József vitatta az adatokat, s arra biztatták az elnököt – ı pedig ıket –, hogy 
olvassák helyesen a számokat. A rendeletmódosítást, amely átlagosan 8–9 százalékos 
térítésidíj-emelést jelent az otthonok lakóinak – s a szentesi kórház bıvítését célzó 
újabb pályázatot is – megszavazták, Szirbik Imre polgármester köszönetet mondott 
minden támogatónak a megyén is azért, hogy a 3 milliárd forintos támogatásért a 
jelek szerint sikerrel indulnak. Pályázatot írt ki a közgyőlés a csongrádi Aranysziget 
Otthon igazgatói posztjára. Somogyi Árpád azt kérte, mivel ez egy módszertani 
intézmény, szakmai felügyeleti joga is van, az új vezetı kiválasztásakor jelentsen 
legalább elınyt a szakmai gyakorlat és a szociális szakvizsga. Indítványát a többség 
leszavazta, így nem került bele a pályázati kiírásba.  
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