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t é m á i n k b ó l 

JÖNNEK A MÍNUSZOK 
Tegnap már csak néhány helyen 
okozott gondot a hóátfúvás 
Csongrád megyében. A hó 
helyett kemény mínuszokra 
számíthatunk a napokban. 

3. oldal 

ÚJRA ÉG A VILLANY 
A szolgáltató visszakapcsolta az 
áramot a hatgyermekes család 
otthonába, miután 
önkormányzati segítséggel 
rendezték a számlát. 

5. oldal 

MACSKÁSSY GALÉRIÁJA 
Egy budapesti galériát kapott 
ajándékba hatvanadik 
születésnapjára Macskássy Izolda. 

6. oldal 

Keresse 
holnapi lapunkban 

akciós 
ajánlatunkat! ! 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-8s autópálya 

3 3 7 
nap múlva ér Szegedre! 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Hatvan Csongrád megyei ember után vett föl támogatást a gödöllői cég 

Munkáltatója becsapta 
a gyengén látó Edinát 

Gyermán Péterné és Edina. A lány számára megszűnt az egyetlen munkalehetőség Fotó: Tésik Attila 

Hiába várja negyvenezer forintos fizetését a 
gyengén látó Gyermán Edina: munkaadójá-
nak számláját a tisztázatlan pénzügyek mi-
att zárolta az adóhatóság. A szegvári lány be-
dolgozást vállalt, havi negyvenezerért, gom-
bokat válogatott. A cég havonta százötven-
ezer forint állami támogatást vett fel min-
den dolgozóért. Miután a válogatnivaló elfo-
gyott, a központban ismét összeöntötték a 
gombokat, hogy megint legyen munka. 

Amikor munkát kapott a vakok és gyengén 
látók szervezetének közvetítésével a szegvári 

Gyermán Edina, szülei örültek, hiszen a csa-
lád rendkívül nehéz anyagi körülmények kö-
zött él. Az ajánlat szerint havonta meghatá-
rozott mennyiségű, öt-hatféle gombot kellett 
szétválogatnia, csomagolnia és megszámol-
nia. A munkavégzésben segített Edinának az 
édesanyja, Gyermán Péterné, Edit. Néhány 
hónapig rendben is ment minden, nagyon 
örültek a havi negyvenezer forintnak, míg-
nem egyszer arról kaptak értesítést, hogy az 
októberi fizetés nem érkezik meg, mert az 
adóhatóság zárolta az Assisto Kft. számláját. 
Edit úgy tudja, hogy nyomoz az APEH, s ők 

most becsapva érzik magukat. Mint mondta, 
a szociális foglalkoztatás az egyetlen lehető-
ség lánya számára, hogy valamivel lefoglalja 
magát, hiszen a tizennyolcadik életévét be-
töltött Edina döntésképtelen, gyámság alatt 
van, más módon nem is tudna elhelyezked-
ni. Először a Zunifer Kft. ajánlotta számukra 
ugyanezt a munkát, melyet el is vállaltak, 
majd ugyanezzel a feladattal bízta meg őket 
az utóbbi cég, és a faluban még két fogyaték-
kal élőt. Am ők is ugyanígy jártak. 

Folytatás a 3. oldalon 

A tanárok 
félnek 
a leépítéstől 
Állását félti több száz pedagó-
gus Szegeden, mert a közokta-
tási törvény módosításával a 
következő tanévtől nem lesz 
kötelező igazgatóhelyetteseket, 
szabadidő-szervezőket, gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felelő-
söket, valamint könyvtároso-
kat alkalmazni. Gazdasági és 
nem szakmai döntésnek tartja 
a törvénymódosítást Paskuj 
Mátyás, a Kodály Téri Általá-
nos Iskola szabadidő-szervező-
je, káosztól tart Eaikasné Po-
csai Blanka, a Fő Fasori Általá-
nos Iskola igazgatóhelyettese, 
az oktatási bizottság tagja. Az 
intézményekben az önkor-
mányzat állásfoglalására vár-
nak, ám az illetékes iroda egy-
előre csak az igazgatóhelyette-
sekről kért adatot. 

írásunk az 5. oldalon 

Kocsimosó 
a rizsföldön 
Közműhálózat, aszfaltút, híd-
mérleg, gépjármű- és konténer-
mosó készült el a sándorfalvi 
úti hulladéklerakó telep fejlesz-
tésének első ütemében az el-
múlt nyolc hónap alatt. A prog-
ram uniós és kormányzati for-
rások igénybevételével valósul 
meg, 33 település 250 ezer la-
kosát szolgálja majd. A kivite-
lezést pályázaton elnyerő Stra-
bag Rt. igazgatója elmondta, az 
időjárás, különösen a gyakori 
felhőszakadás nehezítette a 
munká t az egykor rizsföldnek 
használt területen. A beruhá-
zást tegnap Botka László pol-
gármester vette át. A program 
februárban folytatódik a hulla-
dékgyűjtő terület szigetelésé-
vel, a teljes fejlesztés 2006 vé-
gére készül el. 

Bővebben a 3. oldalon 

A gettóbüfében 
mindenki egyenlő 

Panellakók és bankárok egyaránt megállnak egy hamburgerre a 
szegedi Olajbányász téri Térerő étkezdénél, de törzsvendégek itt a 
taxisok és rendőrök. Tóth Armand, a lángossütő rendszeresen ta-
lálkozik hírességekkel is: a Megasztárból ismert Mujahid Zoli, 
Szabó Leslie és a Big Brotherben szerepelt Popeye többször itt 
csillapította éhségét. (Részletek a 8. oldalon) Fotó: Karnok Csaba 

A Kis Csillag rabjai a magas fal és a rácsok ellenére napi kapcsolatban állnak hozzátartozóikkal 

Üvöltözés a börtön árnyékában 
Meghökkentő jelenetek ját-
szódnak le a Dorozsmai úti 
börtön drótokkal bor í to t t ke-
rítésénél. A faltól néhány mé-
terre állók és a rács mögött lé-
vők különböző ábrákat rajzol-
nak a levegőbe és közben üvöl-
töznek egymással. A leggyak-
rabban elhangzó szó: szere-
tünk! 

Meglepő gesztikulálással kísért, 
üvöltve kimondott szerelmi val-
lomások, bátorítások, valamint 
különböző kérések és utasítások 
hallhatók a Szegedi Fegyház és 
Börtön dorozsmai úti épületének 
hatalmas, drótokkal fedett kőke-
rítésénél. A sajátságos „távbe-
szélgetést" hallgatva kiderül, so-
kan itt és így tartják a kapcsola-
tot fogva tartott hozzátartozóik-
kal. A nők naponta „látogatják" 
férjeiket, barátaikat - mindany-
nyian keveslik, hogy erre hivata-
losan csak havonta egy órát kap-
nak. 

Riportunk a 7. oldalon A hozzátartozók leggyakrabban azt kiabálják: szeretünk! Fotó: Karnok Csaba 

http://www.delmagyar.hu

