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Száz család nem jutott 
időben a gyeshez 

Tűzre dobott injekciós tűk, gyógyszerek, vadkender 

Háromszáz tonna ég el 
FOLYTATAS AZ 1. OLDALROL 

Horváthék március 6-án nyújtották be kérelmüket 
a családtámogatási és szociális ellátási irodához, s 
a törvényi előírások szerint a hivatalnak 30 napja 
volt arra, hogy elkezdjék folyósítani a februártól 
őket megillető gyermekgondozási segélyt. Április 
8-áig azonban nem történt semmi, sőt, azóta sem. 
Legutóbb a férj is elkísérte feleségét a hivatalba, 
hátha neki többet elárulnak ügyük állásáról, de 
semmi biztatót nem tudott meg: az új adatfeldolgo-
zó számítógépes program még nem működik jól, a 
régi már nem üemel, azt mondták nekik, hogy má-
jus 15 előtt ne is számítsanak a gyesre. Szorult 
helyzetükben az volt a legelkeserítőbb, hogy nem 
tudták, kihez fordulhatnának panaszukkal. 

A Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hi-
vatal családtámogatási és szociális ellátási irodájá-
nak vezetője, Fábián Zoltánná a fentiekkel kapcso-
latban elmondta, hogy az új programra való átállás 
miatt körülbelül száz család nem kapta még meg a 
gyest. - Tudjuk, hogy az igénylők nagy részének ez 
az egyetlen bevételi forrása. Ezért túlórázunk és 
szombaton is dolgozunk az adatbevitel hibáinak ja-

vításán. Ezekben az esetekben túlléptük a megha-
tározott ügyintézési határidőt, s ügyfeleinket ke-
véssé vigasztalja, hogy ez ritkán fordul elő - mond-
ta az irodavezető. 

Mezei Imre, a fővárosban működő területi infor-
matikai igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, 
hogy az új programot az ország számos megyéjében 
bevezették már, s mint minden átállás, ez is oko-
zott némi fennakadást. A Csongrád megyei kiren-
deltség működéséről márciusban kapott utoljára 
tájékoztatást, de abban az állt, hogy a munkafelté-
telek adottak, s „időarányosan teljesítik az ütem-
tervet". 

A megyei hivatal igazgatója, Siket Judit arról tájé-
koztatott, hogy a gyors megoldás érdekében a régi 
rendszerben rögzítik az érintett családok adatait, 
akik így soron kívüli utalással a jövő héten hozzá-
juthatnak a gyeshez. Mint hozzátette: az új rend-
szerre való átállás valóban sok gondot okozott, de a 
hibajavítások után gyorsabb ügyintézést tesz majd 
lehetővé. Egyúttal kérte, hogy a hivatal munkájával 
kapcsolatos panaszokkal hozzá forduljanak az ügy-
felek. 

W.A. 

Terítéken a közrend 
A Csongrád megyei közgyűlés 
csütörtöki ülésén a megye köz-
rendjéről és közbiztonságáról is 
szó lesz. 

A képviselők tanácskozásukon 
beszámolót hallhatnak az elmúlt 
év eredményeiről, a bűnügyi 
helyzetről, a bűnüldöző munká-
ról, a közbiztonsági helyzet ala-
kulásáról. Megyénkben egy év 
alatt az ismertté vált bűncselek-
mények száma 2001-ben - a 
rendőrség stratégiai célkitűzései-
vel egyezően - alig változott ( 0,3 
százalékkal nőtt). Csongrád me-
gyében követték el a Magyaror-
szágon ismertté vált bűncselek-
mények 3,8 százalékát. Ezzel az 
eredménnyel országos sorban a 
9. helyen állunk. A 100 ezer la-
kosra jutó bűncselekmények 

számát tekintve megyénk ugyan-
csak a 9. helyet foglalja el. 

Érdekes a bűncselekmények 
strukturális megoszlása is. így 
például a vagyon elleni bűnözés 
dominanciája még mindig meg-
figyelhető. Emelkedett a lopások 
(2,3 százalék), a gépjárműlopá-
sok (20 százalék) száma, ugyan-
akkor csökkent a lakásbetörések 
(14,9 százalék), az egyéb betöré-
sek (14,5 százalék), s a rablások 
(38 százalék) száma is. 

Csongrád megyében a személy 
elleni bűncselekmények száma is 
csökkent (10,4 százalékkal), s ki-
sebb volt a gazdasági bűncselek-
mények nagyságrendje 13 száza-
lékkal. Ebben szerepet játszott az 
APEH Bűnügyi Igazgatóságának 
nyomozási tevékenysége is. 

K.F. 

Meisner Miklós 
első fotókiállítása 

SZÜNETEL 
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS 
A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy szerdán, a rendőrség 
napján a kapitányságokon az 
ügyfélfogadás szünetel. 

ALGYŐN 
A FEJLESZTÉSEKRŐL 
Algyő nagyközség képviselő-tes-
tülete ülést tart csütörtökön reg-
gel 9 órától a polgármesteri hiva-
tal tanácstermében. A testületet 
a vízgazdálkodási társulatok tá-
jékoztatják 2001. évi tevékeny-
ségükről. A testület tárgyalja a 
felújítások, fejlesztések készült-
ségét és ütemezését, a település 
egészségügyi helyzetét. 

KÖZGYŰLÉS MÓRAHALMON 
Nógrádi Zoltán polgármester áp-
rilis 25-ére összehívta a város 
képviselő-testületét. Az ülés a 
közösségi ház tanácskozótermé-
ben délután két órakor kezdődik. 
A képviselők az aktuális kérdé-
sek megtárgyalása mellett beszá-
molót hallgatnak meg a Móra Fe-
renc iskola, valamint a közösségi 
ház és a könyvtár tevékenységé-
ről. 

TERMÉSZETES 
GYÓGYMÓDOK 
Varga László természetgyógyász 
tart előadást a daganatos beteg-
ségekről és természetes gyógy-
módokkal történő megelőzésük-
ről Szegeden, a Kálvária sugárút 
12. szám alatt lévő Bibliotéká-
ban. Az előadás szerdán 18 óra-
kor kezdődik. 

Az égetőben dolgozók egyetlen pillanatig sem érintkeznek a zárt edényekben érkező veszélyes hulla-
dékkal . Fotó: Miskolczi Róbert 

Kettőszázötven egészségügyi 
intézmény több száz tonna ve-
szélyes hulladékát semmisít ik 
meg a szegedi égetőműben. A 
kisüzem megfelel az európai 
unió hulladékkezelésre vonat-
kozó előírásainak. 

A kéményt nézve úgy tűnik, nem 
működik az új klinika mögött ta-
lálható égetőmű, mert az égbe 
szökő csőből nem száll ké-
kes-szürkés füst. Am a berende-
zés üzemel, a füsthiány oka pe-
dig - amint azt az égetőmű veze-
tőjétől, dr. László Sándortól meg-
tudom - az, hogy nem távozik a 
légtérbe ártalmas anyag. 

A SZOTE Szolgálutó Kht. üze-
meltetésében működő égetőmű 
eleve úgy készült, hogy minden-
ben megfeleljen az európai uniós 
szabályoknak. Ezért sem jelent 
most itt gondot az év elején meg-
jelent új, a hulladékégetés eddi-
ginél szigorúbb szabályait előíró 
rendelet betartása. 

Az országban közel 20 olyan 
égetőberendezés üzemel, amely 
alkalmas az egészségügyi veszé-
lyes hulladék megsemmisítésé-
re, a szegedi ezek között az egyik 
legkorszerűbb. Itt 250 egészség-
ügyi szolgálutó intézmény ve-
szélyes hulladékát semmisítik 
meg. Csongrád megye egészség-
ügyi intézményein kívül 
Bács-Kiskunból és Békésből is 
hoznak ide égetnivalót. Kórhá-
zak, rendelőintézetek, háziorvo-
si, fogászati rendelők és gyógy-

szertárak feleslegessé vált veszé-
lyes anyagai végzik itt. Az intéz-
mények a számukra legkedve-
zőbb ajánlattevőt választják, a 
szentesi és a vásárhelyi kórház 
például Pestre, s nem Szegedre 
szállítja égetnivalóját. 

Az elmúlt évben 300 tonna ve-
szélyes hulladék vált füstté a sze-
gedi berendezésben. Itt semmisí-
tik meg az egyszer használatos 
eszközöket, mint például az in-
jekciós, infúziós tűket, a vérvé-
telhez használt csöveket, a 
gyógyszer- és vegyszermaradéko-
kat, példának okáért az infúzió-
ban maradt oldatokat vagy a le-
járt szavatosságú szereket. Elége-
tendő veszélyes hulladéknak szá-
m í u n a k a műtéteknél használt 
textíliák, a kötözőanyagok, s az 
égetőben végzik a kitenyésztett 
kórokozó baktériumok. 

László Sándor a mennyiség ér-
zékeltetésére említi, hogy csak a 
szegedi orvoskar klinikáiról 
évente 15 tonna vérvételi cső ke-
rül az égetőrendszerbe, s az el-
múlt évben annyi használt gézt 
hamvasztottak el, amennyi elér-
ne Záhonytól Hegyeshalomig. A 
hulladékégetőben semmisítik 
meg - felügyelők és u n ú k mel-
lett - a határokon elkobzott kábí-
tószert, gyógyszert, s ide hozzák 
a leleplezett vadkender-ültetvé-
nyesek termését is. 

A laikus gondolhatná, hogy ide 
kerülnek az emberekből, vizsgá-
latra kivett szövetek, de nem így 
van. A szövetmintákat, a kiope-

rált polipokat, a méhlepényeket 
és egyéb „humán alkatrészeket" 
a patológiai vizsgálat után a kre-
matóriumban égetik el. 

Az egészségügyi miniszter év 
elején megjelent első rendelete 
szerint az egészségügyi intézmé-
nyek 48 óránként kötelesek el-
szállítatni az égetőbe a veszélyes 
hulladékot. Akkor tarthatják 30 
napig, ha erre a célra elkülönített 
hűtőszekrényben tárolják. Mint 
ahogyan az égetőben is külön, 5 
fokra hűtött helyiségben tartják 
a hét végi égetési szünet miatt 
felgyülemlő veszélyes hulladé-
kot. A hét minden munkanapján 
érkező temérdek veszélyes anya-
got azonnal égetik. H a u n dol-
goznak a kisebb üzemre emlé-
keztető égetőben, ahol a munka-
folyamat vezérlése számítógép-
pel történik. Az alkalmazottak 
egyetlen pillanatig sem érintkez-
nek az egészségre veszélyes anya-
gokkal, mert a hulladék zárt mű-
anyagurtályokban, illetve sárga 
műanyag zsákokban érkezik, s 
ezekkel együtt kerül a zárt rend-
szerű égetőbe. László Sándor sze-
rint kevesebb veszélynek vannak 
kitéve az égetést végzők, mint a 
műtőkben dolgozók. 

A szegedi égető működéséről a 
közelmúltban a legnagyobb elis-
meréssel nyilatkozott a svájci 
nagykövet. Svájc kormánya je-
lentős támogatást nyújtott a fél-
milliárd forintos beruházással 
készült égetőmű megépítéséhez. 

KALOCSAI KATALIN 

Halálos 
gázolás 
Halálos baleset történt tegnap 
kora reggel Domaszék és Móra-
halom között. Egy 47 éves doma-
széki férfi gyalogosan közleke-
dett az út szélén. Egy vele azonos 
irányba közlekedő kisteherautó 
sofőrje későn vette észre a férfi, 
és elgázolta. A 47 éves domaszé-
ki férfi olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy a helyszínre ér-
kező mentők már nem tudták 
megmenteni az életét. 

Tetten ért 
tolvaj 
Gépkocsifeltörőt ért tetten egy 
Mercedes tulajdonosa. A sértett 
az egyik ámház parkolójában ál 
lította le autóját. A tolvaj egy 
márkás napszemüveget akart 
magával vinni, ám annak tulaj-
donosa időközben visszaért, így a 
tolvaj nem tudott elmenekülni. 

A Szeko 2001 Rt. a jövőben az ingatlanok hasznosításával foglalkozik 

Konzervgyári átszervezések 
szönték a munkáját. Egy-két to-
vábbi, az elbocsátásban érintett 
munkatárs ebben a pillanatban 
is táppénzen van. Bartos András 
szerint a két szervezetet „össze 
kellett fésülni", meg kellett 
szüntetni a párhuzamosságokat. 
Április 15-étől a konzervgyári te-
lephelyen új normákat vezettek 
be, mivel korábban ilyenek nem 
voltak. Ez a rendszer a vezérigaz-
gató szerint lehetővé teszi azt, 
hogy a teljesítmények, velük ará-
nyosan pedig a jövedelmek is nő-
jenek. Május elejétől a társaság 
szeretné az alkalmazottak bérét 
is megemelni. 

Az adminisztráció a Szövetke-
zeti útra költözött, a régi kon-
zervgyárban már csak a közvet-
len termelésirányítás dolgozik, 
Záhonyi István gyárigazgató (ko-
rábbi termelési igazgató) irányí-
tásával. A Szeko 2001 Rt. a jövő-
ben az ingatlanok hasznosításá-
val foglalkozik majd, a hűtőháza-
kat például a Picknek adja bérbe. 

A Szegedi Paprika Rt. új igazga-
tósága április 8-án alakult meg, 
az elnök Háló Pál (aki a Szeko 
2001 Rt.-nek is elnöke), az el-
nökség tagjai Sutka László, a 
Pick Szeged Rt. közgazdasági 
osztályának vezetője, valamint 
Bartos András vezérigazgató. 
Háló Pál felel többek között a be-
szerzésért, a termelés irányításá-
ért, a munkavédelemért, Bartos 
Andrásé a kereskedelem, a mi-
nőségbiztosítás és a gyártmány-
fejlesztés. 

A két telephelyen 10-10 ezer 
tonna konzervet gyártanak 
majd, a Szekóban egy, a Papriká-
nál a korábbi három helyett egy 
műszakban. Az idei tervek sze-
rint a Paprika Rt. 4,3 milliárd fo-
rintos árbevétellel számolhat. A 
termékskálát több szempont 
mérlegelése után átszervezték, 
mivel a Picknél a hatékonysági 
mutatók, a Szekónál a gépek tel-
jesítménye volt nagyobb. 

FEKETE KLÁRA 

Április 2-án 93 konzervgyári 
dolgozót vett át állományába a 
Szegedi Paprika Rt. Kevesebb 
mint tíz embertől váltak meg. 

Közeli helyeken címmel nyílt kiállítás kollégánk, Meisner Miklós 
fotóiból a Grand Caféban (Deák Ferenc utca 18.). Meisner Miklós 
jelenleg a Délmagyarország számítógépes grafikusaként dolgozik, 
a Szegedi Fényműhely Fotókör alapító tagja. Közel tíz éve foglal-
kozik fényképezéssel, leginkább a természet-, divat- és a tárgyfo-
tózás területén tevékenykedik. Több hazai kiállításon és pályáza-
ton szerepelt munkáival. A szentesi aktfotópályázaton 1993-ban 
különdíjat kapott . Első önálló kiállí tásának anyagát természeti és 
városi tájakat, épületrészleteket bemutató képek alkotják. Ezek 
mindegyike „közeli helyeken", Szegeden, Hódmezővásárhelyen, 
Mártélyon, Ausztriában, Romániában készült. 

Azzal, hogy a Pick tulajdonában 
lévő Szegedi Paprika (Szepa) Rt. 
megvásárolta a szegedi konzerv-
gyár eszközeit, nem szűntek meg 
a munkahelyek. Az új felállás-
ban a Szepához immáron két 
konzervgyári telephely tartozik, 
s ezek közül az egyik a Pulcz ut-
cában működik - mondta el la-
punknak Bartos András, a Szege-
di Paprika Rt. vezérigazgatója há-
rom héttel a változások után. A 
dolgozók munkaviszonya jog-
folytonosságot élvez. 

A Szepa összesen 93 konzerv-
gyári dolgozót vett át, a leépített 
munkahelyek számá pedig nem 
éri el a tízet. Köztük van három 
irodai dolgozó és két vezető: Papp 
József vezérigazgatónak, vala-
mint Novákné Halász Anna ke-
reskedelmi igazgatónak megkö-


