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Önkormányzati általános iskolák Szülői támogatás értéke 

Kossuth Lajos Általános Iskola 
Madách Imre Általános Iskola 

2 millió forint felett 

Jerney János Általános Iskola 
Arany János Általános Iskola 
Hunyadi János Általános Iskola 

1 millió—2 millió forint 

Bálint Sándor Általános Iskola 
Alsóvárosi Általános Iskola és 
Klébelsberg Telepi tagiskola 
Tisza-parti Általános Iskola 

500 ezer-1 millió forint 

DM grafika 

A szülők mindezek ellenére fá-
radhatatlanul dolgoznak tovább. 
- Ebbe az iskolába jártunk a fér-
jemmel harminc évvel ezelőtt, 
most három gyermekünk tanul 
itt. Kívül-belül ismerjük az egész 
iskolát, és amikor csak szükség 
volt ránk, jöttünk segíteni. Ilyen 
nagyarányú felújításra először 
kerül sor, szóval, most sem ma-
radhattunk ki - tette egyértel-
művé Födi Lászlóné. Az itteni 
munkálatokból Ádám Zsuzsával 
együtt már az anyagbeszerzésnél 
kivette a részét. Zsuzsa öccse 
parkettázza majd az osztályter-
met, így a két asszonyt ellátta 
hasznos tanácsokkal. Illésné 
Molnár Ágnes később csatlako-
zik hozzájuk: a festésnél segéd-

kezik. - Nem mindegy, hogyan 
érzik itt magukat a gyerekek, 
hisz a fél életüket iskolában töl-
tik - indokolta az önzetlen segít-
séget. 

Abban mindhárman egyetér-
tettek, hogy a körülmények fon-
tosak, ezért társultak a kezde-
ményezéshez Lovai Ágota taní-
tónő első hívására. - Még nem 
is tanítom a gyerekeiket, húszan 
járnak majd az elsős osztályom-
ba szeptembertől. Büszke va-
gyok, hogy legalább tucatnyi 
szülő vesz részt a termünk ki-
alakításában. Idén nem nyara-
lok, de sebaj, örülök, hogy meg-
lepetést szerzünk a gyerekeknek 
- mondta a tanítónő. 

DOMBAI T Ü N D E 

Vandálok teszik tönkre az épí-
tők és a szülők közös munkáját 
a dorozsmai Jerney fános Ál-
talános Iskola felújításánál. A 
renoválásra hét és fél milliót 
áldoz a város és a szülői mun-
kaközösség - közben a banda 
randalírozik. 

- Végre itt a lehetőség, hogy hét 
és fél millió forintból ablakokat 
cseréljünk, felújítsuk a baleset-
veszélyes bejárót és a homlokza-
tot. Elkezdődött a munka, ám a 
kárunk is napról napra gyarap-
szik - vetett számot Lázár Zol-
tán, a kiskundorozsmai Jerney 
János Általános Iskola igazgató-
ja. - Éjjelente motoros banda 
garázdálkodik a környéken, és 
tönkreteszi, amit napközben 
létrehozunk. Most már az is bi-
zonytalan, hogy elég lesz-e a 
pénzünk a renoválásra. Az ön-
kormányzat 5,5 millióval támo-
gat, az iskola, a szülők és a helyi 

A szülők után a mestereké a terep 

képviselő 670 ezer forintot fize-
tett be, emellett a szülői mun-
kaközösség több mint egymillió 
forint értékű társadalmi mun-
kát végez. A tetejében még több-
százezer forintot kell költenünk 
arra, hogy újracsináljuk, amit a 

Fotó: Gyenes Kálmán 

vandálok szétrombolnak. Min-
den évben százezres károkat 
okoztak, úgy tűnik, a régi-új 
épületünknek nagyobb erővel 
esnek neki. A rendőrség tehetet-
len. 

- Valóban érkeztek bejelenté-
sek, a Szegedi Rendőrkapitány-
ság ismeretlen tettes ellen folytat 
nyomozást rongálás bűncselek-
mény gyanúja miatt - mondta 
Tuczakov Szilvána sajtóreferens. 
- Több ízben is jeleztük az isko-
lának, hogy az épülethez tartozó 
külső világítást állíttassák hely-
re. A körzeti megbízottak a helyi 
polgárőrökkel rendszeresen el-
lenőrzik nemcsak azt a környé-
ket, hanem Dorozsma egész te-
rületét. 

ÖSSZEFOGTAK 
A szegedi önkormányzat huszonhét á l ta lános iskoláját újíttatja idén nyáron 
összesen 3 7 4 , 5 millió forintból. A közgyűlés 2 7 4 milliót hagyott jóvá e cél-
ra, a Nevelési -oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 7 3 , 5 milliót költ, 
a helyi képviselők több mint 12 millió forintot biztosítottak többek között az 
intézmények fűtés- és nyílászáró-korszerűsítésére, elektromos hálózatára, 
homlokzati felúj í tására, va lamint fes tésre-mázolásra és parkettázásra. A 
szülők pénzzel és munkával összesen közel 15 millió forint értékben segí-
tenek. 

A háromgyermekes szentesi édesanya felejtene 

Az ablakon kiesett fiú 
teljesen meggyógyult 
Már otthon van, és testvéreivel játszik az a szentesi kisfiú, aki 
június közepén csodával határos módon élt túl négyemeletnyi 
zuhanást. Renátó édesanyja lapunknak azt mesélte, éppen leg-
kisebb fiával foglalkozott, amikor hirtelen azt látta, legidősebb 
gyermeke kiesik az ablakon. A kisfiú maradandó károsodás nélkül 
megúszta az esetet. 

Súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba június köze-
pén azt a szentesi kisfiút, aki egy tízemeletes panelház negyedik eme-
letéről a betonjárdára esett. Az édesanya, aki nem járult hozzá neve 
közléséhez, lapunknak azt mondta: a szegedi gyermekklinikáról egy 
hét múltán hazahozhatta kisfiát, aki mára teljesen meggyógyult. 

A négyéves Renátáért sokan aggódtak a városban, hiszen a zuhanás 
másként is végződhetett volna. A huszonéves anya azt mondta: Isten 
nem akarta, hogy a kicsi elmenjen közülünk. A panelház negyedik 
emeletén, pontosabban az ötödik szinten az ajtóban állva beszélget-
tünk a fiatal anyával, aki egy hónap múltán arról számolt, be, hogy a 
gyermeke - úgy tűnik - maradandó károsodás nélkül úszta meg a tör-
téneteket. 

A szörnyű napot felidézve az asszony elmesélte, Milán nevű legki-
sebb fiával foglalkozott éppen, mert valamiért sírva fakadt, amikor ol-
dalra nézve egyszer csak azt látta, hogy a legnagyobb gyermeke egy já-
tékra áll fel és a forgóablakon kiesik. 

- Az egészben az volt a legborzasztóbb, hogy mindezt látnom kellett 
- mondta. A baleset utáni napokban a család rettenetes időt élt át, a 
legfontosabb számukra természetesen Renátó volt, aki ma már test-
véreivel együtt játszik otthon. A három kisfiút nevelő édesanya azt 
mondja, Renátó békésen éli hétköznapjait. 

A Köztársaság utca 13. számú ház nem sokban különbözik a többi 
hasonló paneltől, a balesetet szenvedett gyermek anyja szerint kifeje-
zetten veszélyes. A lakásban az erkélyre csak a felnőttek tudnak ki-
menni, a gyerekek a baleset előtt sem tudtak, hiszen az ajtót folyton 
zárva tartották. A történtek után azonban az ablakokat is ellátták biz-
tonságos lánccal, csak bizonyos távolságig lehet azokat kinyitni, de 
azon a résen gyerek nem fér ki. Az anya azt mondja, felnőttek számá-
ra is veszélyes az épület - nemcsak a magasság, hanem az ablakok 
szerkezete miatt is, hiszen a forgó nyílászárókon könnyű kiesni akár 
ablakpucolás közben is. 

A baleset után a városban néhányan rosszallóan néztek a családra, az 
anya azonban úgy véli, ugyanez bárkivel megtörténhetett volna. A me-
gyei rendőrség az esettel kapcsolatban annyit közölt, hogy a büntetőjo-
gi felelősség megállapítása a további nyomozás feladata. 

B. G. 

Holnap tüntetnek 
Pesten a nyomdászok 
Mintegy ötven nyomdász bérelt 
busszal indul el holnap reggel 6 
órakor a Szegedi Kossuth Nyom-
da Kft. elől Budapestre, hogy 
tüntessen az anyacég, a Kossuth 
Nyomda Rt. székháza előtt. A 
részvénytársaság elnök-vezér-
igazgatója, Székely Károly a sze-
gedi nyomda tulajdonosa is egy-
ben. Mint ismeretes, a dolgozók 
nem értek el eredményt a közel 

másfél hétig tartó sztrájkkal, 
nem kapták meg elmaradt mun-
kabérüket, járandóságaikat. 

Úgy tudjuk, az ügyvezető igaz-
gató, Névery Tibor elrendelte, 
péntekre csak az ő engedélyével 
lehet szabadságra menni. A dol-
gozók képviselői elmondták: mi-
vel készültek a demonstrációra, 
szabadságukat már korábban ki-
vették. 

Öngyilkos 
lett egy 
szegedi rab 
Felakasztotta magát, és meghalt 
egy, a szegedi Csillagból elszál-
lított rab a budapesti Igazság-
ügyi Megfigyelő és Elmegyógyí-
tó Intézetben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Pszichés állapota miatt az Igaz-
ságügyi Megfigyelő és Elmegyó-
gyító Intézetbe (IMEI) szállítot-
ták S. B.-t a Szegedi Fegyház és 
Börtönből még áprilisban. A fér-
fit felesége meggyilkolása miatt 
nem jogerősen első fokon ítélték 
el. Az IMEI a másodfokú bíró-
ságnál kezdeményezte a fogva 
tartott elmeszakértői vizsgála-
tát. Ezt a közelmúltban elvégez-
ték, de az eredményt az intéz-
mény még nem kapta meg. Az 
elítéltet ezért négyszemélyes 
kórteremben helyezték el. Az 
ápoló kedden kora reggel vette 
észre, hogy S. B. a kórterem vi-
zesblokkjában egy lepedőcsí-
kokból készített kötélre fel-
akasztotta magát. A kötélről 
azonnal levágták, és a még élet-
ben lévő rab orvosi ellátását rö-
vid időn belül megkezdték. Az 
orvosi beavatkozás azonban 
eredménytelen volt, a fogva tar-
tott életét már nem lehetett 
megmenteni. A rendőrségi és az 
ügyészségi vizsgálatok az ide-
genkezűséget kizárták. 

Néhány elbocsátott asszony panasza -A cég cáfolja a vádakat 

Perelnek a makói pennysek 

A dorozsmai iskola hét és fél miihóból újulhat meg-A szülők rengeteget segítettek az intézmény renoválásában 

Ami estére felépül, reggelre lerombolják 

Azt állítja a makói Penny Markét néhány 
elbocsátott dolgozója, hogy egy közegész-
ségügyi ellenőrzés után addig nem me-
hetett haza, amíg ki nem takarította az 
üzletet. Az alkalmazottakat azóta elbocsá-
tották, most személyi szabadság megsértése 
címén kártérítést kérnek munkaadójuktól. 
A társaság szerint a volt dolgozók állításai 
valótlanok. 

A makói Penny Markét Áruház néhány 
dolgozóját egy múlt hónap végi közegész-
ségügyi ellenőrzés után bocsátották el. In-' 
formációink szerint a tisztiorvosi szolgá-
lat aznap - többszöri figyelmeztetést köve-
tően - délután 6-kor bezáratta az üzletet. 
Mivel az áruház 8-ig van nyitva, és más-
nap hajnalban újra kinyithatott, a vásár-
lók szinte semmit sem vettek észre ebből -
a később elbocsátott dolgozók viszont - el-
mondásuk szerint - annál többet. Lapunk-
nak azt mesélték: az éppen műszakban lé-
vők, illetve a visszarendelt dolgozók addig 
nem mehettek haza, amíg nem takaríta-
nak ki. Ezért hamarosan a személyi sza-
badságuk megsértése miatt indítanak kár-
térítési pert. 

De munkaügyi pereket is kezdeményez-
tek a makói Penny egykori dolgozói. Sze-
rintük ugyanis olyan problémákra hivat-
kozva tették őket utcára, amelyekről nem 
tehetnek. Az egykori első eladó, Lovászi 
Mária elmondta: őt éppen a tisztiorvosi 
•vizsgálat eredményéért tették felelőssé, er-
re hivatkozva küldték el - ezt azonban 
méltánytalannak érzi. A vizsgálat ugyanis 
részben az ő hatáskörén kívül eső, építé-
szeti hiányosságokat tárt fel, részben higié-
niás okok miatt rendelte el a bezárást. Az 
asszony ez utóbbiakról azt mondja: mint-
hogy az üzletben műszakonként - a pénz-
tárosokat is beleértve - mindössze négyen 
dolgoznak, nem érzi magát hibásnak ab-
ban, hogy nem tudtak elég időt fordítani a 
takarításra. Az egykori üzletvezető, Sipos 
Ágota azt mondta, hasonló okok miatt 
küldték el még az átmeneti bezárás előtt. A 
pénztárosként dolgozó Kasza Ferencnét ál-

M I T TALÁLTAK AZ ELLENŐRÖK? 

A tisztiorvosi szolgálat az ominózus ellenőrzés 
során az általános tisztaságot kifogásolta legin-
kább: a padozat például erősen szennyezett volt, 
a bevásárlókosarak némelyikén pedig a zárt tá-
roló hiányából adódóan még madárürülék is volt. 
Megállapították ezenkívül, hogy a raktár zsúfolt, 
a közlekedőutak nem szabadok, megoldatlan a 
szakosított árutárolás, és nincs külön zöldségtá-
roló raktár. A hiányosságokat az áruház másnap 
reggelre pótolta, új szemlét kért, és ennek ered-
ményeként újra kinyithatott - tudtuk meg a meg-
bízott makói tiszti főorvostól, Bugyi Györgyitől. 

Az utcára tett dolgozók közül ketten: Lovászi Mária és Sipos Ágota egykori munkahelyük 
e l ő t t Fotó: Karnak Csaba 

lítása szerint úgy tették utcára, hogy a cég 
egyik vezetője próbavásárlást tett az üzlet-
ben, és ő a kasszánál nem vette észre, hogy 
az illető az áruk csomagolásába különböző 
élelmiszereket rejtett. Száz Pálné pedig 
maga mondott fel, most egy másik élelmi-
szerüzletben dolgozik. 

A Penny Markét Kft. ügyvezetője, Günter 
Becker és jogi osztályvezetője, Kemény Ba-
lázs a volt dolgozók által elmondottakra köz-

leményben reagált, s úgy fogalmazott: állítá-
saik sértik a cég jó hírnevét, ezért megteszik 
a szükséges jogi lépéseket. Hozzátették: 
minthogy a munkavállalók pereket indítot-
tak a társaság ellen, az ügyben jogerős bírósá-
gi ítéletek születnek majd, a cég pedig ezeket 
fogadja el mérvadónak, és az ügy lezárultáig 
nem kívánja kommentálni a valótlan állítá-
sokat. 

SZABÓ IMRE 


