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Kistelek 

Első otthonra - a városi kasszából 

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Több alkalommal hírt adtunk már arról, bővítik a kisteleki 
Petőfi utcai általános iskolát. Legutóbb akkor jártunk a hely-
színen, amikor az új épület tetőszerkezetét készítették. Akkor 
még csak utalhattunk arra, a szomszédos épület, a hajdani csapat-
otthon teteje hasonló lesz a bővítményhez, azaz a lapos tetőre 
hamarosan magasat emelnek. A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén immár arról értesülhettek a résztvevők, ez a munka is jól 
halad, akárcsak a hat tantermes, 25 millió forintos költséggel 
épülő oktatási intézmény kivitelezése. A Könnyűszerkezet-építő és 
Szolgáltató Kft. időarányosan teljesíti kötelezettségeit, sőt némely 
munkát tekintve „megelőzték" az ütemtervet. 

A testület a szervezeti és működési szabályzat jóvá-
hagyásakor szűkítette a tanácskozási joggal meghívott résztvevők 
körét. Tette ezt azért, mert az elmúlt időszakban bebizonyosodott, 
hogy a népkörön és a fórumon, valamint az MDF és a független 
kisgazdapárt képviselőin kívül mások nem érdeklődtek, vagy 
legalábbis csak nagyon ritkán tisztelték meg jelenlétükkel az 
önkormányzat üléseit. 

Börtön -falak 

Csődben az Alföldi Bútorgyár 
Sarokba szorított hitelezők 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az 1951-ben létesített gyár 
korpusz és kárpitos bútort állít 
elő részben belföldi, részben 
tőkés piacra. Az elítéltek tel-
jeskörű foglalkoztatására vonat-
kozó igénynek egészen 1991-ig 
eleget tudott tenni, a tavalyi 
évet viszont jelentős veszte-
séggel zárták. A hitelezőknek 
készített beszámolóban magya-
rázatként többek között az sze-
repel, hogy mivel az elítéltek 
száma folyamatosan nőtt, a 
vállalatnak saját forrásból 
jelentós beruházásokat kellett 
e szközö ln ie . Ráadásul egy 
hüntetésvégrehajtási feladatot 
is ellátó vállalat piaci viszonyok 
között, csökkenő kereslet mel-
lett, egyre élesedő versenyben 
állami támogatás nélkül nem 
lehet versenyképes. Hiszen a 
termelés mellett biztosítaniuk 
kell az el í té ltek őrzését , és 
számolni kell a dolgozók 
szakképzetlenségével, alacsony 
munkamoráljával is. Mindezek 
el lenérc a vállalat vezetése 
állítja, hogy a gyár működő-
képes, piaci megítélése jó, és 
állami megrendelésekkel, segít-
séggel üzemeltethető. 

Ehhez természetesen meg 
kell oldani a jelenlegi csőd-
helyzetet. Az Alföldi Bútorgyár 
ugyanis 120 millió forinttal 
tartozik különböző szállítóknak, 
bankoknak, magának a bör-
tönnek, a társadalombiztosí-
tásnak, és adótartozásuk is van. 

Mivel a gyár a büntetésvég-
rehajtással állami feladatot is 
ellát, a megoldást a kormány-
zattal együtt keresik. Bizott-
ságot hoztak létre, amely ki-
dolgozta a büntetésvégrehajtási 
vállalatok adósságál lomá-
nyának kezelési tervét. Eszerint 
abban az esetben, ha a válla-
latoknak sikerül hitelezőikkel 
megegyezniük, vagyis a szállí-
tók lemondanak a tartozás felé-
ről és a késedelmi kamatról az 
állam átvállalja a tartozások 
maradék 50 százalékát. Ugyan-
akkor tárgyalást kezdemé-
nyeznek a Társadalombiz-
tosítási Főigazgatósággal a 
tartozások elengedéséről, az 
állam pedig lemond a vállalatok 
adóhátralékáról. Ha viszont a 
hitelezők ezt a számukra nem 
éppen kedvező megoldást nem 
fogadják el, az állam - a Pénz-
ügyminisztérium je l en lévő 
képviselőjének szavaival élve -
egy fillért sem ad, a bútorgyár 
ellen felszámolási eljárás indul. 
Ami ugyancsak nem biztosítja 
azt, hogy a hitelezők vissza-
kapják pénzüket. 

Hogy a szál l í tók mindezt 
mérlegelve végül is mennyire 
hajlanak a kompromisszumra, 
az egyeztető tárgyaláson sajnos 
nem derülhetett ki. A hitelezők 
ugyanis a találkozó összehí-
vásakor egy másik, korábbi 
javaslattervet kaptak kézhez, 
amelyben a bútorgyár még csak 
a kamatok e lengedését és a 

tartozások átütemezését kéri, a 
v isszaf izetést pedig állami 
segítséggel gondolta megol-
dani. Közben azonban, a kor-
mányzat és a büntetés-
végrehajtók közti tárgyaláson 
kiderült, hogy az állam csak a 
tartozások felét tudja finan-
szírozni, vagyis a szállítók a 
vártnál nagyobb kompro-
misszumra kényszerülnek. Eb-
ben a helyzetben célszerűbbnek 
látták egy új javaslat kidol-
gozását, a tárgyalás májusra 
történő elnapolását. 

Hogy az egyezkedés vége mi 
lesz, nem lehet tudni. Csak 
sejteni lehet, Tiogy a sarokba 
szorított hitelezők inkább le-
mondanak pénzük egy részéről, 
minthogy kockáztassák; a kétes 
kimenetelű, de biztosan hossza-
dalmas fe lszámolási eljárás 
végén eset leg semmit sem 
kapnak vissza. Ennek érde-
kében még arra is hajlandók, 
hogy egymás tartozását átvál-
lalják. A tegnapi egyeztető 
tárgyaláson is volt erre példa; 
az egyik hitelező ugyanis -
lévén maga is csődben - nem 
járult hozzá a tárgyalás 
e lnapolásához. Ez a fe lszá-
molási eljárás azonnali megin-
dítását jelentette volna, ha egy 
másik hitelező nem vállalta 
volna át a szóban forgó másfél 
milliót. így viszont folytatás 
egy hónap múlva. 

KECZER GABRIELLA 

Jó hír azoknak, akik először gyűjtenek saját otthonra, ugyanis 
150 ezer forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg a 
testület az első lakáshoz jutóknak. Ezt az összeget új lakás építé-
séhez, illetve lakásvásárláshoz adhatják, továbbá olyan építke-
zések esetén vehetik igénybe, amikor elkülöníthető lakrészt alakí-
tanak ki. 

Rendeletet alkottak a helyi népszavazás és népi kezdemé-
nyezés mikéntjéről, hogyanjáról, majd valamennyien egyetér-
tettek abban: kapjon önálló költségvetést a Petőfi utcai óvoda, 
célszerűbb, ha nem közösködnek a Rákóczi általános iskolával. 

Harmath Istvánné, az MDF képviseletében volt jelen a 
fórumon és egyebek mellett a vasútállomásra vezető kerékpárút 
kiépítését, a tüzéptelep, a vágóhíd és a labdarúgópálya környéké-
nek rendezését, tisztán tartását sürgette. Továbbá szóba hozta a 
díszpolgári cím rendeletben történő szabályozásának szükséges-
ségét és kérte a testületet, tegyenek erőfeszítéseket annak 

G. E. 

Mórahalom város polgármestere 

pályázatot hirdet 
az alábbi munkakörök 
betöltésére: 

- igazgatási és szervezési 
osztályvezető 
Pályázati feltétel: 
egyetemi vagy államigazgatási főiskolai 
és államigazgatásban töltött szakmai 
gyakorlat. 

- pénzügyi és adóztatási 
osztályon adóügyi előadó. 

A pályázatokat 
Mórahalom város polgármesterének címezve 
Mórahalom, Felszabadulás u. 34. sz. alá lehet 
küldeni, a megjelenéstől számított 15 napon belül. 

r' A Szegedi Postaigazgatóság 
pályázatot hirdet 

hírlapkereskedelmi 
osztályvezetői 

munkakörre. 

Feladat: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye területére 
vonatkozóan a hírlapterjesztés (előfizetés, árusítás, 

szervezése, piackutatás, feldolgozás, szállítás, kézbesítés) 
irányítása. 

Olyan, egyetemi, főiskolai végzettségű szakember 
jelentkezését várjuk, aki jó tárgyalókészséggel, piacorientált 
kereskedelmi szemlélettal rendelkezik és vezetői gyakorlata 

van. 

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a jelentkező marketing, 
illetve számítógép-alkalmazási ismeretekkel bír. 

Jelentkezni részletes szakmai önéletrajz beadásával lehet 
a munkagazdasági osztály, 6746 Szeged címen. 2 

Erdőtűz 
Csengele térségében hétfőn 

60 hektáron égett le a két év-
tizeddel ezelőtt telepített fe-
nyőerdő aljnövényzete, s a terü-
letnek több mint a felén a fák 
koronája is megsérült. A tűz 
átterjedt két lakatlan nádtetős 
tanyaépület tetőszerkezetére is. 
Személyi sérülés nem történt, 
az anyagi kár tetemes. 

A Föld napján... 
... azaz ma, 13 órakor a sze-

gedi környezetvédők várják 
mindazokat a Rakpart Hungária 
Szálló felőli feljárójánál, akik 
részt kívánnak venni abban a 
demonstrációban, amely a kör-
nyezetvédelmi problémákra 
igyekszik felhívni a figyelmet. 

OLASZ-MAGYAR 
BÚTORÁRUHÁZ 
azonnali belépéssel keres 

- RAKTAROSI munkakörbe, 1 fő, 
30-40 év közötti férfi munkaerőt, 

• A 
- LAKASVILAGITASI ELADÓ 
munkakörbe, 1 fő, fiatal férfit, szakirányú 
képesítés szükséges. 

- BÚTORELADÓI munkakörbe, 
2 fő, fiatal nőt, szakirányú képesítés szükséges. 

JELENTKEZÉS: 
1992. április 24-én, 8.00, 
SZEGED, SZATYMAZI U. 2. (Fészek Áruház) 

DIGITÁLIS TELEFONKÖZPONTOK 
FŐNÖK-TITKÁRI RENDSZEREK é s KRONE RENDEZŐELEMEK 

A legjobbat és a legkorszerűbbet a legolcsóbban, 
már 12 ezer FtTnellék költségért beszerezheti nálunk. 

VISZONTELADÓKNAK 
EXTRAKEDVEZMÉNY 

Tanácsadás. Felmérés. Tervezés. Kivitelezés és karbantartás. 

Mindez egy helyen: 
Híradástechnikai Szolgáltató Kft. 

Budapest 1033 Szentendrei út 39-53. Telefonfax: 188-9550157, 262-es mellék 


