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Kamionnal érkezett a Katalin-napi meglepetés 

Játékokat kapott a gyermekotthon 
Katalin-napi bál bevételéből játékokat vet-
tek a gyermekotthonokban élő apróságok-
nak. A Csongrád megyei intézménybe teg-
nap érkezett meg a labdákkal, társasjá-
tékokkal, babákkal és sporteszközökkel 
megrakott kamion. 

A Csongrád Megyei Területi Gyermekvédel-
mi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igaz-
gatóságának újszegedi épületében mintegy 
ezer kiskorúval, illetve utógondozott nagyko-
rúval foglalkoznak. Az otthon lakóinak az 
idén igen gazdag karácsonya lesz, mivel egy 
kamionnyi játékot, sportfelszerelést kaptak. 

Az Országgyűlés elnöke és a miniszterel-
nök felesége szervezte Katalin-napi bál bevé-
teléből játékokat vettek, amelyeket szétosz-
tottak az ország gyermekotthonai között. 
Nemcsak labdákat, társasokat és könyveket 
kaptunk, hanem sporteszközöket, színes té-
vét is rejtettek a dobozok - mondta Kereszté-
nyi László, az intézmény igazgatóhelyettese. 

A gyerekek tegnap eleinte kicsit megszep-
penten álltak körül a hatalmas halmot, de kis-
vártatva már boldogan csomagolták ki az 
ajándékokat. A fiúk az autókat, a műanyag ka-
tonákat osztották szét egymás között, a lá-
nyok a babákat és plüssfigurákat keresték. 

- Az önkormányzat is segít a rászorulókon, 
az idén mintegy 10 millió forint értékben 
osztottunk szét adományokat - tudtuk meg 
Botka László polgármestertől. A napokban 
elfogadott új törvénynek köszönhetően az 
önkormányzatok jóval több pénzt szánhat-
nak szociális célokra, mint korábban. 

Az otthon kis lakói örömmel bontogatták a játékokkal teli dobozokat. Fotó: Miskolczi Róbert K. T. 

Makói cédulahamisítási per Vásárhelyen 

Ma már mindenki 
másképp emlékszik 
A vádlottak meghallgatásával 
kezdődött a makói ajánlószel-
vény-hamisítási ügy tárgyalása 
Vásárhelyen. A Centrum Párt 
megyei gesztorát és két társát 
k ö z o k i r a t - h a m i s í t á s bűntett-
ének kísérlete miatt állították 
bíróság elé. 

Hogyan kerülhetett 79 darab, 
eredetileg Vízhányó János, a Ma-
gyar Vállalkozók Pártja (Mavep) 
jelöltje nevére kiállított, később 
lefestett és átírt ajánlószelvény a 
Centrumos Ila-Tóth Ferenc ko-
pogtatócédulái közé? A kérdésre 
háromféle válasz hangzott el teg-
nap a vásárhelyi városi bírósá-
gon, ahol megkezdődött a bünte-
tőper. 

Amint arról korábban lapunk-
ban már beszámoltunk, a vádirat 
szerint Ila-Tóth Ferenc, aki a 
Centrum Párt makói képvise-
lő-jelöltjeként indult volna az 
áprilisi országgyűlési választáso-
kon, a szükséges 750 ajánlószel-
vény helyett 792-t nyújtott be a 
makói választási bizottsághoz, 
ezek közül a bizottság 79-et ér-
vénytelennek nyilvánított. Eze-
ket a cédulákat ugyanis eredeti-
leg a Mavep jelöltje, Vízhányó Já-
nos nevére töltötték ki, majd hi-
bajavítóval átfestették, s csak ez 
után került rájuk Ila-Tóth neve. 

A vádirat azt is tartalmazza, 
hogy Vízhányó még március ele-
jén felhívta a Magyar Autósok 
Pártja elnökét, Bakai Csabát, az 
ügy másodrendű vádlottját - aki 
korábban felkérte őt, induljon el 
a Mavep színeiben -, hogy nem 
tudja összegyűjteni a szükséges 
mennyiségű ajánlószelvényt. Ba-

kai érre megkérte Vízhányót, 
hogy az addig összeszedett 79 da-
rabot küldje el neki. Az elsőrendű , 
vádlott Pászti Ágnes, a Centrum 
megyei gesztora pedig a vádirat 
szerint arra kérte Bakait, juttassa 
el hozzá a szelvényeket. Pászti 
utasítására a kopogtatócédulákat 
azután átadták a harmadrendű 
vádlott Ila-Tóth Ferencnek, aki 
saját ne- 're javította ki és leadta 
azokat március 14-én. 

- Kopogtatócédulákkal soha 
nem foglalkoztam - állította a 
tegnapi tárgyaláson Pászti Ág-
nes, hozzátéve: ez soha nem az ő 
feladata volt, más jelöltek szelvé-
nyeinek ügyébe nem avatkozott. 
Bakai.Csaba megkereste őt, és a 
pártközi együttműködésről akart-
vele tárgyalni, ő azonban nem 
dönthetett ilyen ügyekben. 

Bakai tegnap megtagadta a val-
lomástételt, d'e továbbra is fenn-
tartotta korábbi állításait, me-
lyek szerint Pászti kereste meg 
ót, s elkérte tőle Vízhányó szel-
vényeit. „Hallottam, ahogy Pász-
tiék azt beszélték, majd lefestik a 
nevet, és átírják, de biztos vol-
tam benne, hogy csak viccelnek" 
- áll a rendőrségi kihallgatás 
jegyzőkönyvében. 

Ila-Tóth Ferenc azt mondta, 
természetesen észrevette, hogy a 
párt szegedi központjából hozzá 
eljuttattott szelvények egy részét 
hibajavítóval átfestették, de 
mint állította, nem tudta, hogy 
ezeket nem szabad felhasznál-
nia. Neki azt mondták, Pászti 
küldte a cédulákat, ö pedig meg-
bízott a Centrum megyei, ügy-
védként dolgozó gesztorában. 

SZ. A. K. 

Még nincs döntés, hogy ki lesz a Csongrád Megyei Bíróság új elnöke 

Szóvivő a fellebbviteli főügyész 
A Legfőbb Ügyészség szóvivője, Horányi 
Miklós lesz a Szegeden január elsején fel-
álló táblabíróság mellett működő fellebb-
viteli főügyészség vezetője. A posztra hár-
man nyújtottak be pályázatot. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Legfőbb Ügyészségen (LÜ) tegnap meg-
tartott országos vezető értekezleten jelen-
tették be, hogy kik lesznek a jövő évtől fel-
álló ítélőtáblák mellett működő fellebbvite-
li főügyészségek vezetői. A tanácskozáson 
megjelent az Országgyűlés elnöke, Szili Ka-
talin, aki kijelentette: - Az ügyészség füg-
getlen, de a parlamentnek felelős tényező, 

amely a jogállamiság és a jogbiztonság meg-
jelenítője. 

Polt Péter legfőbb ügyész Horányi Miklóst, 
a Legfőbb Ügyészség szóvivőjét nevezte ki a 
Szegeden január elsejével felálló táblabíróság 
mellett működő fellebbviteli főügyészség ve-
zetőjének. 

A posztra Horányi mellett még Lacsán Ist-
ván, a Csongrád Megyei Főügyészség fő-
ügyészhelyettese és Szokol Szilárd szegedi 
bv-ügyész is pályázott. A fellebbviteli fő-
ügyésznek legalább tízéves gyakorlattal kell 
rendelkeznie, a kiírás azonban ezt nem kö-
tötte kizárólag ügyészi munkához, hanem bí-
rói gyakorlatot is „megengedett". 

A Szegeden működő táblabíróság vezetőjé-

nek, mint már megírtuk, a Csongrád Megyei 
Bíróság elnökét, Heidrich Gábort nevezték 
ki. A megyei bíróság elnöki posztjára szintén 
pályázatot írtak ki. A tisztségre ketten, 
Liechtenstein József, a Szegedi Városi Bíró-
ság elnöke és Czene Klára, a Csongrád Me-
gyei Cégbíróság vezetője pályázott. A gyakor-
latnak megfelelően a megyei bíróságok bírói, 
szavaztak a pályázatokról, a városi bíróság el-
nökét néhány vokssal többen támogatták. A 
megyei bíróság elnökének személyéről az Or-
szágos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) 
dönt. Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 
és az OIT elnöke lapunk érdeklődésére azt 
válaszolta, hogy még nem született meg a 
döntés. 

Erika 
a motorházon 
KOVÁCS ANDRÁS 

Másfél milliárd forintos technikai fejlesztéshez kaphat rendkívüli 
támogatást a rendőrség, háromszázötven új autóra, végeken 
használt, lestrapált járőrkocsik cseréjére, négyszáz szerverre és 
ötven laptopra futja majd belőle. A rend örei egy kis levegőhöz jut-
nak, az igazságszolgáltatásban dolgozók már úgyis kezdték unni 
az éppen aktuális megszorításokat. 

A Salgó-csomag néven elhíresült intézkedéssorozatban az egy-
kor Csongrád megyét is vezető országos rendőrfőkapitány korlá-
tozta a munkatársak felvételét, illetve magához vonta a jogosít-
ványokat, a túlóra-kifizetések helyett inkább szabadságra küldte 
a rendőröket, csökkentette a telefonköltséget, jelentősen meg-
szigorította a külföldi kiküldetés feltételeit. A csomag szinte csak 
a pénzről szólt, mint ahogy azokon a bíróságokon is, ahol (ha jól 
emlékszem) 12 pontban maximálták a használható betűmére-
tet, hogy kevesebb papír és festékpatron fogyjon. Hat óra után 
pedig kikapcsolják a számítógépes rendszert, hogy ne bent vilá-
gítson és melegedjen a munkájával elmaradt kolléga, hanem in-
kább otthon. 

A kevesebb pénz persze csökkenő hatékonyság, ez az egyensúly 
pedig nagyon kényes a bíróságon és a rendőrségen is. Mielőtt bár-
ki megkérdezné, miért kell laptop a rendőrségnek, érdemes fel-
idézni egy november végi szegedi helyszínelést. Személyi sérülés-
sel járó közlekedési baleset történt az újszegedi sportcsarnoknál, 
mentő vitte el a sérültet, rendőr töltötte ki a jegyzökönyvet. Nem 
laptopon, s ha csak mesélik, nem is könnyen hiszem el. A hely-
színelő mechanikus írógépen pötyögte be a bepötyögnivalót, ak-
kurátusan, két újjal, de korántsem idegesítő tempóban, inkább 
gyakorlottan. A jegyzőkönyvbe bekerült minden fontos, melyik 
autó mikor.„közlekedett át" a kereszteződésen, melyik vezető 
volt a hibás. 

A baleset sértettje és elkövetője is magyar állampolgár volt, ami 
szerencse, mert nem igazán építette az országimázst a motorház 
lejtős tetején egyensúlyozó, tizenötödik életévébe lépő Erika, a fö-
léje hajoló rendőrrel. 

Gábor Dénes-díi 
Fülöp Ferencnek 
A budapesti Egyetemi Kongresszusi Központban tegnap adták át a No-
vofer Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásért kuratóriumának Gá-
bor Dénes-díját. Az elismerést a holográfia feltalálásának 55. évfordu-
lója alkalmából megrendezett Gábor Dénes magyar kortársai című ka-
marakiállítás megnyitóján, több kormánytag jelenlétében nyújtották 
át. Az öt kitüntetett között van Fülöp Ferenc kémikus, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógyszerkémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi 
tanára, számos kémiai és gyógyszerkémiai szabadalom szerzője. 

Hungerit: 
erős a forint 
A forint megerősödése a többi 
exportáló céggel együtt a szen-
tesi központú Hungerit Barom-
fifeldolgozó és Élelmiszeripari 
Rt.-t is kellemetlenül érintette. 
Ennek ellenére a társaság idei 
árbevétele megközelíti a 23 mil-
liárd forintot. 

Magyar fózsef vezérigazgató azt 
mondta, a múlt évben a bankok-
tól kapott információk alapján 
242-243 forintos árfolyammal 
tervezték a devizát erre az esz-
tendőre. Ehhez képest jelentősen 
erősödött a forint. A céghez 
40-45 millió euró folyik be éven-
te, s így ha csak 5 forintos átlag-
veszteséggel számolnak, az már 
200-225 millió forint kiesést 
okoz. Az április végi, május eleji, 
úgynevezett kínai csirkebotrány 
is veszteséget okozott: vissza-
esett a belföldi fogyasztás. Az 
árakat le kellett vinni, mégsem 
tudott a cég több csirkét eladni, 
sőt még decemberben sem tudja 
elérni azokat az árakat, amelye-
ken a csirkebotrányt megelőző 
hónapokban értékesített. 

A kínai csirkebotrány 80-100 
millió forintos bevételkiesést 
okozott a társaságnak - tette 
hozzá Magyar József. Tájékozta-
tása szerint az árbevétel mind-
ezek miatt kevesebb lesz a terve-
zett 23-24 milliárd forintnál, az 
eredmény várhatóan 50-100 
millió forint lesz, szemben a ter-
vezett 300-320 millió forinttal. 

Az elmúlt évet 22 milliárd fo-
rintos árbevétellel és 360 millió 
forint adózás utáni eredménnyel 
zárta a Hungerit. 

Vizsgálat folyik a főkapitányság nyomozó osztályának vezetője ellen 

Kumbor célkeresztben 
A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság vizsgálatot rendelt 
el Kumbor Tibor alezredes, a 
főkapitányság nyomozó osztá-
lyának vezetője ellen. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság november 22-én a 
sajtószóvivő aláírásával sajtó-
közleményt adott ki, amelyben 
bejelentették, hogy Lukács Já-
nos megyei főkapitány kezde-
ményezte Salgó László országos 
rendőrfőkapitánynál a szegedi 
rendőrség vezetőjének, Balogh 
Zoltánnak a felmentését. A nyi-
latkozat kitért arra is, hogy „a 
közeljövőben további személy-
zeti jellegű döntések várhatók." 

Információink szerint a sze-
mélyi változások „érinthetik" 
Kumbor Tibor alezredest, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság nyomozó osztályának 
vezetőjét. A rendőrtiszt előzőleg 
egy hónapot töltött az Egyesült 
Államokban, és amikor vissza-
tért, akkor tudta meg, hogy bel-
ső vizsgálatot indítottak ellene. 
A rendőrtiszt távolléte alatt 
ugyanis olyan bejelentések ér-
keztek a főkapitányság vezetői-
hez, amelyeket csak egy min-
denre kiterjedő vizsgálat tisztáz-
hat. 

Lukács János főkapitány de-
cember elején egy sajtótájékozta-
tón újságírói kérdésre válaszolva 
elismerte, hogy Kumbor ellen 
vizsgálat folyik, ám részleteket 
nem közölt. 

Kumbor Tibor alezredes egy sajtótájékoztatón. Fotó: Karnok Csaba 

- Az ügyben jelenleg nincs új 
információ - válaszolta érdeklő-
désünkre tegnap Bárány Zoltán, 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtóreferense. 

Úgy tudjuk, hogy a bejelenté-

sek nem Kumbor rendőrségi 
munkájával, hanem magánéleté-
vel kapcsolatosak. 

Kumbor Tibor jelenleg szabad-
ságát tölti, az üggyel kapcsolat-
ban nem kívánt nyilatkozni. 


