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Az utak járhatóak, nem lesz rendkívüli iskolai hószünet 

Hó nem várható, de jönnek 
a kemény mínuszok 
Tegnap már járhatóak voltak az 
utak Szegeden és Csongrád me-
gyében, ahol csak néhány he-
lyen okozott gondot a hóátfú-
vás. Havazásra már nem, de ke-
mény mínuszokra számítanunk 
kell a napokban. 

Miután tegnap alig szállingózott a 
hó, nem akadt sok dolguk a sószó-
róknak és a hótoló járműveknek. 
Kárász fózsef, a Csongrád Megyei 
Állami Közútkezelő Kht. üzemel-
tetési és fenntartási osztályvezető-
je elmondta, a szerdai 25 helyett 
csütörtökön csak 10 munkagép 
járta a megye útjait. Az osztályve-
zető szerint néhány helyen gondot 
okozott a hóátfúvás. Szegeden 
minden út járható volt. 

A Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. műszaki igazgatóhe-
lyettese, Szolnoki László arról tá-
jékoztatott, hogy tegnap már 

a meleg tea e l e t e t m e n t h e t 
A lakosság és a civil szervezetek együttműködését kéri a fedél nélkül élő 
emberek segítésében Göncz Kinga ifjúsági, családügyi, szociális és esély-
egyenlőségi miniszter. A zord időjárás fokozott veszélyt jelent az otthonta-
lanok számára. Ilyenkor minden apró segítség, gesztus, egy pohár forró 
tea, egy szelet kenyér, egy - akárcsak rövid időre biztosított - felmelege-
dési lehetőség életet menthet. „Minden állampolgárt arra kérünk, hogy 
amennyiben segítségre, ellátásra, ápolásra szoruló fedél nélküli emberrel 
találkozik, hívja a diszpécser szolgálatot" - olvasható a sajtóközlemény-
ben. A regionális szolgálat telefonszáma: 76/485-582. 

csak a mellékutakat szórták: a 
közeledő nagy fagy ne okozzon 
gondot, még előtte megtisztítják 
a jégbordáktól az utakat. 

A mentősöknek nem akadt 
sokkal több munkájuk a szoká-
sosnál. Az Országos Mentőszol-
gálat Csongrád megyei szerveze-
tének ügyeletese elmondta, nem 
érkezett az átlagost jelentősen 

Téli Tisza-part Szegednél Fotó: Mískolczi Róbert 

meghaladó számú riasztás az el-
múlt két napban. A baleseti sé-
rülteket csütörtökön a Vasas 
Szent Péter utcai rendelőintézet-
ben és a Il-es kórház baleseti osz-
tályán látták el. Nacsai István fő-
orvostól megtudtuk, több sérült 
volt, mint máskor, de a számuk 
nem volt kiugróan magas. Több-
ségük a saját lábán ment, vagy 
bicegett be a kórházba: a legtöb-
ben bokarándulást, csukló-, ujj-
és csípőtörést szenvedtek. A 
rendőrség sajtóreferensének tájé-
koztatása szerint személyi sérü-
léssel járó baleset nem történt a 
megyében. 

Az Oktatási Minisztérium 
közigazgatási államtitkára, Szü-
di János felkérte a települési jegy-
zőket, hogy a törvény értelmében 
tegyék lehetővé az iskolákban a 
hószünet elrendelését, ha a szél-
sőséges időjárás indokolttá tenné 
ezt a lépést. Két éve január 8-án 
hatalmas mennyiségű hó zúdult 
Csongrád megyére, ezért a bejáró 
diákok nem tudtak iskolába 
menni. Akkor több oktatási in-
tézményben hószünetet rendel-
tek el. Kardos János, a szegedi 
önkormányzat oktatási irodájá-
nak vezetője elmondta, a rendkí-
vüli szünetet a közoktatási tör-
vény szabályozza: az iskola igaz-
gatója saját hatáskörében dönt-
het a tanítás felfüggesztéséről, 
míg ha az egész várost érinti a 
hóhelyzet, akkor a jegyző jogo-
sult elrendelni a hószünetet. Er-
re egyelőre nem lesz szükség Sze-
geden és a környékén. 

A meteorológiai szolgálat regi-
onális központjának vezetője 
szerint komolyabb havazás nem 
várható a következő napokban, 
viszont a hőmérséklet napköz-
ben is nulla fok alatt marad, éj-
szakára pedig mínusz 10 fokra is 
lehűlhet a levegő. 

A. T. J. 

Hatvan Csongrád megyei ember után vett föl támogatást a gödöllői cég 

Ismét 
bevásárolhat 
lapunkkal 
Ismét meghirdettük lapunk 
egyik legnépszerűbb tavalyi já-
tékát, a Telekosár-akciót. A já-
tékra az újságban megjelenő je-
lentkezési szelvény kitöltésével 
és elküldésével nevezhetnek a 
Délmagyarország és a Délvilág 
nyugdíjas előfizetői, akik kö-
zött minden héten csütörtökön 
30 ezer forint értékű Metró vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki. 
A nyertes a következő héten pe-
dig be is vásárolhat ezért az ösz-
szegért. A megbeszélt időpont-
ban autóval megyünk érte, és 
haza is visszük. Tegnap Wolford 
Ferencné kisteleki olvasónknak 
kedvezett a szerencse, akit jövő 
héten szerdán visszük el bevá-
sárolni. 

Munkáltatója becsapta 
a gyengén látó Edinát 

Ködben 
BLAHO GABRIELLA 

Mi, egészségesek nem tudjuk, hogyan lehet élni látás nélkül: bo-
torkálva jutni el valahová az örökös, szomorú ködben és félni az 
ismeretlentől. Mi, akik egészségesek vagyunk, nem nagyon szere-
tünk belelátni a sötét, kiúttalan, sehová sem vezető zugba. Ami-
kor nem megyünk el a vakok mellett, hanem átsegítjük őket az 
úton, és közben kicsit beszélgetünk, gyakran tűnik úgy, mintha 
már találkoztunk volna, mintha már máskor is mentünk volna át 
együtt a túloldalra. Pedig, lehet, ezt csak azért érezzük így, mert 
elérzékenyülünk attól, hogy segítettünk, ők pedig annak örülnek, 
hogy jó szívű emberrel találkoztak; ez az öröm hamar közelebb 
hozza az embereket egymáshoz. Pedig ez a segítség tényleg a leg-
kevesebb, hiszen ezután nem maradunk velük: sietni kell, ta-
pasztalatok várnak bennünket; félig-meddig már ismerős tapasz-
talatok. 

Természetes a betegnek azt adni, amit kér, amire valóban szük-
sége van. Ezért tehát valóban emberséges gesztus munkát adni a 
vakoknak és gyengén látóknak, ilyenkor úgy látszik, a társadalom 
elismeri: az ő tevékenységükre is szükség van. Edina életében is 
jelentős, csodálatos változás voít, amikor munkát kapott, hiszen 
valamilyen módon azt érezhette: ha gyönge szálon is, de kapcso-
lódott egy közösséghez. Hasznossá lett. Munka közben kevésbé 
fájt a betegség, hiszen a feladatra figyelt. Nem vett észre semmit. 
Aztán azok, akik látnak, észrevették, feltárták és nyilvánosságra 
hozták - egy kicsit talán későn -, hogy valakik Hamupipőke elé 
többször borították ki ugyanazt a tál borsót. 

Ennek a mesének szomorú a vége: nincs munka, nincs kere-
set, nincs megbecsülés. Akik képesek voltak arra, hogy a nehéz 
munkával szétválogatott gombokat még egyszer összeöntsék, 
kihasználták, hogy a vakok és gyengén látók, bár többnyire jó 
emberismerők, mégsem vesznek észre minden jellemgyönge-
séget. 

Az igazságtalanság elfogadhatatlan és tűrhetetlen, kevés azt 
mondani, hogy mindennek nem lett volna szabad így történnie. A 
megdöbbentő valóság sokszor arra indít, hogy az ember kezébe 
temesse arcát, és becsukja a szemét: jobb ezt nem látni. Holott 
éppenhogy látni kell. Észre kell venni, időben. És segíteni kell. 
Mert azért mégis átaadható egy kevés abból, ami nekünk, egész-
ségeseknek olyan természetes. 

Ami több, mint a derengő hajnal hűvöse, vagy a gyertyaláng 
melege. 

Bemutatták Nóvák Szabolcsot 

Új OTP-igazgató 
Sajtótájékoztatón mutatta be teg- tóból pénzügyes. Több kereske-
nap Windheim József, az OTP ré- delmi banknál is dolgozott, az 
gióigazgatója az új szegedi igazga- OTP-be egy lízing-, hitel- és fak-
tót, Nóvák Szabolcsot; s egyúttal toringügyletekkel foglalkozó 
megköszönte Lestárné Szikszai pénzügyi vállalkozástól „iga-
fuliannának azt a munkát, amit zolt". A szegedi igazgató feladat-
az elmúlt időszakban megbízott körébe a Takaréktár utcai köz-
vezetőként végzett, lehetővé téve pont mellett a Klauzál téri, a Vér-
a zökkenőmentes átmenetet. tói úti, az Aradi vértanúk terei és 

Nóvák Szabolcs tíz évvel ez- a dorozsmai fiók munkájának 
előtt váltott, s lett egyetemi okta- irányítása tartozik. 

Elkészült a központi hulladéklerakó fejlesztésének első üteme 

Kocsimosó a rizsföldön 

Folytatás az 1. oldalról 

Edit azt mondja, a hosszú távú munka re-
ményében vásároltak a húszesztendős Tra-
bantjukat lecserélve egy Opelt részletre, 
most nem tudja, hogyan fizetik vissza a 
kölcsönt. Az autóra szükségük van, mert 
Edina pánikbeteg, tömegközlekedési eszkö-
zökön rendszerint rosszul lesz. Edit férje 
ácsmester, rengeteget dolgozik, havonta kö-
rülbelül hatvanötezret visz haza, ő pedig a 
szívinfarktusa miatt leszázalékolt. Három 
egészséges gyermeket nevelt fel, most azon-
ban végképpen úgy érzi: a társadalom nem 
segíti és nem tolerálja a fogyatékkal élőket. 
Szerinte lehetett volna valami módot talál-
ni arra, hogy a lánya és hasonló sorsú társai 
- a nyomozástól függetlenül - megkapják a 
fizetésüket. 

A Vakok és Gyengén Látók Országos 
Szövetségének szegedi központjában Ács 
Attilánétól megtudtuk, hogy a gödöllői As-
sisto Kft. három-öt évre ajánlott munká t a 
szervezet tagjainak, mindez számukra biz-
tató perspektívát jelentett volna. Most 
azonban a szövetség tehetetlen, nem tudja 
képviselni tagjainak érdekeit. Igaz, a cég 

szándéknyilatkozatot tett, mely szerint a 
lehető legrövidebb időn belül megadja az 
elvégzett munkáér t a bért. Ez a papír azon-
ban most nem ér semmit . 

Csongrád megyében hatvan ember végez-
te ezt a munká t - közölte Horváth Jenő. A 
vállalat volt területi képviselője elmondta 
azt is, hogy dolgozónként legkevesebb száz-
ötvenezer forint állami támogatást kapott a 
cég, melynek töredékét adta csak oda mun-
kabérként: feltehetően ezért indult vizsgá-
lat. Horváth Jenő szerint a gombválogatás-
nak addig volt értelme, amíg volt mit válo-
gatni, hiszen egy idő után elfogyott a fel-
adat. Ekkor a központban összeborították a 
már szelektált gombokat, és újra kihordat-
ták a bedolgozókhoz. 

Országosan mintegy kétezer fogyatékkal 
élőt alkalmazott az Assisto Kft., amelynek 
vezetőit nem lehet elérni - valamennyi te-
lefonjuk ki van kapcsolva. A volt területi 
képviselő intoleráns üzleti magatartásnak 
tartja az eljárás módját, és nem ért egyet 
azzal, ami történik. Úgy véli, szomorú, 
hogy a vakok és gyengén látók egyebet nem 
tehetnek, minthogy várnak a fizetésükre. 

BLAHÓ GABRIELLA 
Edina hiába várja negyvenezer forintos fi-
z e t é s é t Fotó: Tésik Attila 

Közműhálózatot, utakat, gép-
jármű- és konténermosót is épí-
tet tek a sándorfalvi út i regio-
nális hulladéklerakó telep fej-
lesztésének első ütemében. Az 
uniós és kormánytámogatással 
megvalósuló beruházás a térség 
33 településének 250 ezer la-
kosát szolgálja. 

A hófödte sándorfalvi úti sze-
méttelepen a betonfalak és a 
földből kiálló csövek csak jelez-
ték, mi minden épült itt az el-
múlt nyolc hónapban. Az uniós 
és kormányzati támogatással 
megvalósuló szegedi regionális 
hulladékgazdálkodási program 
első ütemeként másfél kilométer 
hosszú vízelvezető árok, 1370 
méternyi ivóvízhálózat, 320 mé-
ter szennyvízcsatorna, több mint 
egy kilométer belső aszfaltút ké-
szült. 

A kivitelezést pályázaton elnye-
rő Strabag Rt. ezenkívül ipari és 
tűzoltásra alkalmas vízvezetéke-
ket fektetett, kiépítette a villamos 
hálózatot, s körbekerítette a 36 
hektáros telepet. Elkészült még a 
komposzt befogadására alkalmas, 
4 ezer négyzetméteres betonozott 
tér és az építési törmeléket földol-
gozó üzemrész betonalapja és 
támfala is. Ugyancsak kész a ke-
rékfertőtlenítő, a gépjármű- és 
kocsimosó, valamint a számító-
gépes vezérléssel működő, 60 
tonnás új hídmérleg. 

A hulladéklerakó Szegeden és vonzáskörében harminchárom tele-
pülés 250 ezer lakóját szolgálja Fotó: Schmidt Andrea 

A nettó 1 millió 194 ezer euró 
értékű beruházást tegnap vette 
át Botka László polgármester, 
aki kiemelte, hogy a hulladékle-
rakó Szegeden és vonzáskör-
ében harminchárom település 
250 ezer lakóját szolgálja. Pusz-
tai fánosné, a Strabag Rt. igaz-
gatója emlékeztetett rá, hogy az 
időjárás nem fogadta kegyeibe a 
kivitelezőt. A hajdanában rizs-
földként használt, „lefolyásta-
lan" területen három alkalom-
mal is felhőszakadás nehezítet-
te a munkát , a csapadékot ár-
kokkal kellett elvezetni. Szabó 

Ferenc, a hulladéklerakót mű-
ködtető Szegedi Környezetgaz-
dálkodási Kht. igazgatója el-
mondta: az 1998-ban még 3 
milliárd forintos beruházásként 
induló program megvalósításá-
nak költségei időközben éppen 
kétszeresére nőttek, de a kor-
mány vállalta a pluszterhet. A 
februárban induló második 
ütemben (kivitelezője a Szeged 
2004 Consortium) a 26 hektá-
ros hulladékgyűjtő terület szige-
telése következik. A teljes beru-
házás 2006 végére készül el. 

NY. P. 


