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Csoportos rablás Csongrádon 

A kétmilliós betétért 
verette meg a férjét 

Mázsaszámra gyűlik a hulladék 

Földbe süllyesztett kukák 

A Sólyom utcában szívesen használják a környékbeliek a földbe rejtett óriáskukákat. Fotó: Miskolczi Róbert 

Bevált a szegedi Sólyom utcai hulladék-
gyűjtő sziget, amelynek konténereit a föld 
alá süllyesztették. Egyre több papír, mű-
anyag, üveg, komposzt és vegyes hulladék 
kerül a hengeres kukákba. A környezet-
gazdálkodási kht. a föld alatti gyűjtőrend-
szer bővítését tervezi. 

Gyakran csaknem dugig töltik pille palackok-
kal az egyik földbe süllyesztett hengert a tarjá-
ni Sólyom utcai szelektívhulladék-gyűjtő szi-
geten, amelyről hetenként viszik el az újra 
hasznosítható szemetet. A négy kerek konté-
nert május végétől használhatják a környék-
bebek. Három 1,2 köbméteres és egy 2,5 köb-
méteres óriáskuka fogadja be a Sólyom, Olajos 
és Csorba utcában lakók otthonaiban szétvá-
logatott üveget, komposztot, vegyes hulladé-
kot, valamint a papírt és műanyagot. 

Szolnoki László, a Szegedi Környezetgazdál-

kodási Kht. műszaki igazgatóhelyettese és Ba-
kacsi Zoltán szállítási és logisztikai részlegve-
zető az első három hónap tapasztalatairól el-
mondta, hogy a német mintára, kísérleti céllal 
kialakított, süllyesztett gyűjtősziget bevált: a 
környékbeliek (sőt alkalmanként távolabb la-
kók is] közül egyre többen hozzák ide az újra 
hasznosítható hulladékot. Rongálás, gyújto-
gatás nem történt, leszámítva az egyik matri-
ca átragasztását és néhány graffitit. 

A Sólyom utcai kukahengerekben két hó-
nap alatt 42 mázsa papír és 12 mázsa üveg 
gyűlt össze; a vegyeshulladékos edényt egy-
szer, a komposztosat kétszer ürítették. 

A mintegy 1,2 millió forintos beruházás-
hoz kapcsolódó hír, hogy a környezetgazdál-
kodási társaság és az önkormányzat nemré-
giben sikerrel szerepelt a Belügyminisztéri-
um pályázatán, s 120 millió forint értékben 
három úi kukaautó gyarapítja majd a kht. 

járműparkját. A háromból két jármű éppen a 
süllyesztett kukahengerek ürítésére való, a 
harmadikat az ugyancsak fölhasználható 
komposzt aprítására tervezték. A pályázaton 
86 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyertek, az autók megvásárlásához hi-
ányzó 34 millió forintot az önkormányzat 
biztosítja. A kukaautók várhatóan tavasszal 
állnak munkába. 

A környezetgazdálkodási kht. további süly-
lyesztett gyűjtőszigetek építését tervezi. A 
bővítés az ISPA-program részeként valósul-
hat meg. A régi, elavult, jórészt szinte telje-
sen tönkrement gurulós konténerek cseréje 
egyébként is halaszthatatlan. A városban 
negyven gyűjtőszigetet alakítanának ki. Az 
elképzelések szerint a lépcsőházak előtti ke-
rekes kukákat ugyancsak süllyesztett konté-
nerek váltanák föl. 

NY. P. 

Kedvezményes színházbérlet 
Együttműködési megállapodást 
kötött Szabó Gábor rektor és 
Székhelyi József színigazgató. 

MUNKATÁRSUNKTÓI 

A szegedi rektor és a főigazgató ta-
lálkozóján megállapodás született 
arról, hogy tovább bővítik a két 
intézmény együttműködését: en-
nek első mozzanataként az egye-
tem őszi kulturális fesztiválján a 

Szegedi Nemzeti Színház művé-
szei bemutatják Mrozek Emig-
ránsok című kamaradarabját. 

Annak érdekében, hogy a Sze-
gedi Tudományegyetem hallgatói 
közül minél többen váljanak az 
előadások rendszeres látogatóivá, 
a szegedi teátrum alternatív szín-
házi produkciókat mutat majd be 
az egyetemistáknak. A megbeszé-
lésen arról is szó esett, hogy az 
egyetem Dugonics téri épületé-

nek aulájában, illetve az Ady té-
ren épülő tanulmányi és informá-
ciós központban is lehetne a jövő-
ben színházi előadásokat tartani. 
Eldőlt, hogy az egyetemi hallga-
tók továbbra is kedvezményes 
Universitas-bérlettel látogathat-
ják az előadásokat, s a diákok az 
évadzáró társulati ülésen egyete-
mi közönségdíjjal ismerik el az 
évadban legszínvonalasabbnak 
tartott művészeti teljesítményt. 

Makón is megszűnik egy bútorgyár 

A tét: harmincnyolc munkahely 

Férjének kétmillió forintos ta-
karékbetétjét szerette volna 
megszerezni az a csongrádi asz-
szony, aki a cél érdekében meg 
is verette hitvesét. Az ügyben 
csoportosan elkövetett rablás 
miatt indított eljárást a városi 
rendőrkapitányság. 

MUNKATÁRSUNKTÓI 

Kétmillió forintot ér az a takarék-
betétkönyv, amelyet a csongrádi 
F.-né Sz. Cs. szeretett volna meg-
szerezni férjétől, F. I.-től. A nőt 
barátnője és két férfi is segítette a 
nem mindennapi vállalkozásban, 
amely a rendőrségen ért véget. A 
nyomozás eddigi adatai szerint 
idén augusztus 29-én, azaz múlt 
pénteken az asszony barátnőjével 
és az egyik férfival együtt ment be 
a közös lakásba, ahol keresték, 
megtalálták és el is vették a nagy 
értékű, névre szóló takarékbetét-
könyvet. Mivel azonban a pénz a 
tulajdonos meghatalmazása nél-
kül nem váltható ki, szükségük 
volt F. I. beleegyezésére is. Azt ha-

Októberben fizetnék a kismamapénzt ? 

Az adótörvényt kell 
módosítani ősszel 

Csonkák 
Önfeledt játék. Egyre késik a kismamapénz. Fotó: Karnok Csaba 

Lapunk úgy tudja, kevés való-
ságalapja van a Magyar Hírlap 
értesülésének, miszerint októ-
ber közepén kaphatja kézhez 
elmaradt jövedelempótlékát 
mintegy 250 ezer kismama az 
országban. 

Az adótörvény módosításának 
szükségessége miatt nem kezdték 
meg az elmaradt kismamapótlé-
kok kifizetését az államháztartási 
hivatalok. A kormány ugyanis jú-
lius végén úgy döntött, adólevo-
nás nélkül utalja át az adóköteles 
járandóságokat, ehhez azonban 
módosítani kell az adótörvényt, 
amire leghamarabb a két hét múl-
va kezdődő őszi parlamenti ülés-
szakon lesz lehetőség. 

Júhus elsejétől a Magyar Ál-
lamkincstárként működő Ál-
lamháztartási Hivatalba időköz-
ben megérkeztek a területi szer-
vek összesítései. Ezekből meg le-
het állapítani az érintettek szá-
mát, igaz, az adatok csak néhány 
nap múlva állnak rendelkezésre. 
A Pénzügyminisztérium 30 mii-

bárdos, az államháztartás hiá-
nyát növelő kiadással számol, az 
erre szánt pénzt már elkülönítet-
ték. Csongrád megyében mint-
egy 25 ezren várnak járandósá-
gukra, számukra 3 milliárd fo-
rintot kellene kifizetni. 

A törvény elfogadásától szá-
mítva a hivatal elvben 30 napon 
belül utalhatja a pénzt, külön 
igénylést csak azoknak kell bead-
niuk, akik valamilyen admi-
nisztrációs hiba miatt nem jutot-
tak hozzá a járandósághoz. 
Amennyiben a parlament az őszi 
ülésszakot ezzel a törvénymódo-
sítással kezdené, valóban kiutal-
hatnák a kismamák járandósá-
gát október végéig. Információ-
ink szerint azonban a törvény-
módosítás előkészületei nem 
tartanak ott, hogy a képviselők 
ennek megszavazásával lendül-
jenek neki a munkának. Reáh-
sabbnak tűnik az a korábbi véle-
kedés, hogy a kismamapénzt ka-
rácsony előtt kapják meg a jogo-
sultak. 

F.K. 

Csonka Gábor, Szeged volt fide-
szes alpolgármestere nem azo-
nos azzal az MSZP-tag Csonka 
Gáborral, akiről a Magyar Nem-
zet a múlt héten pénteken azt ír-
ta, hogy ötmilhó forint kenő-
pénzt vett át két férfitól. Csonka 
Gábor azért kérte, hogy a fentiek 
megjelenjenek, mert a névazo-
nosság miatt sokan felhívták. 

Változik 
a menetrend 
A Cegléd-Szeged közötti pálya-
szakasz felújítása miatt szep-
tember 14-ig megváltozik né-
hány vonat menetrendje. Vasár-
nap és hétfő kivételével a gyors-
vonat Szegedről 5.20 helyett 
4.55-kor indul. A vonat megáll 
5.02-kor Kiskundorozsmán, 
5.10-kor Szatymazon és 
5.17-kor Balástyán is. Az inter-
city a Nyugati pályaudvarról 
19.10 helyett 18.40-kor indul és 
21.15-re ér a csongrádi megye-
székhelyre. 

Egy másik, szintén makói bútoripari vállalkozás 
szerzett többségi tulajdont az MBM részvény-
társaságban; információink szerint tegnap le-
zárult a cég végelszámolása. 

Makón rövidesen véget ér az utóbbi időben MBM 
Bútoripari Rt. néven működött, nagy múltú bútor-
gyár története. Az üzem korábban a budapesti Medi-
cor leányvállalataként működött és fénykorában, a 
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján kórházi búto-
rokat gyártott a szovjet piacra. Ebben az időben öt-
száz ember dolgozott itt, de még a rendszerváltás 
hajnalán is közel háromszáz. A nyolcvanas-kilenc-
venes évek fordulóján aztán a fővárosi anyacég foko-
zatosan megvált a makói gyártól, mely három részre 
bomlott: egy sebészeti varrótűket, egy fémipari ter-
mékeket és egy bútorokat gyártó társaságra. 

Az rt. - információink szerint - az utóbbi időben 
gondokkal küszködött. Ennek hátterében egy balul 

sikerült németországi üzlet áll: a vállalat egyik 
partnere sok tízmilhós kárt okozott azzal, hogy a 
neki leszállított több kamionnyi ámt nem fizette 
ki, ugyanakkor minőségi kifogást sem tett, de a 
szálhtmányt sem küldte vissza. Emiatt volt szük-
ség külső tőke bevonására és ennek során szerezte 
meg jó egy évvel ezelőtt a többségi tulajdont több 
részvényes hányadának megvásárlásával a cégben 
az ugyancsak makói Csanád Bútor Kft. vezetője, 
Kovácsné Kabók Jolán. A tranzakció érdekessége, 
hogy mind a két gyár a Rákosi úton található: a 
most felszámolás alatt álló a 6., míg a Csanád Bú-
tor Kft. az 1. szám alatt. 

A 38 dolgozó sorsa iránt az új vezetőnél, Kovács-
né Kabók Jolánnál érdeklődtünk, aki elmondta: 
mindenkinek felajánlotta a további foglalkoztatást, 
ami azt jelenti, hogy szakmájához közel álló terüle-
ten dolgozhat, aki akar. 

SZABÓ IMRE 

Pont kerül a nagy múltú gyár történetér "V vécére. Fotó: Schmí<r 

zudták neki, hogy az asszony 600 
ezer forinttal tartozik, így sikerült 
rávenniük arra, hogy fölvegye a 
pénzt. Ám mire a „tranzakciót" 
lebonyolították volna, a bank be-
zárt. 

Mivel a férfi ezután meggon-
dolta magát, a felesége másnap, 
szombaton elhívta lakásukba a 
két férbt, akiket arra kért, vala-
hogy szerezzék meg férje megha-
talmazását. A jövevények meg is 
verték a férjét, elvették értékes 
óráját, majd rázárták a lakást. 
Csak este, a szomszédok segítsé-
gével szabadult ki, s könnyebb 
sérülésekkel vitték a szentesi 
kórházba. 

A feleséget, barátnőjét, vala-
mint a két férfit csoportosan el-
követett rablás és más bűncse-
lekmények megalapozott gyanú-
ja miatt őrizetbe vette a Csongrá-
di Rendőrkapitányság, és indít-
ványozta előzetes letartóztatásba 
vételüket - tájékoztatta lapunkat 
M. Toronykőy Márta rendőr had-
nagy, a megyei főkapitányság saj-
tóreferense. 


