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Amint Varga Ferenc, az Officina Nyomda-
ipari Oktató és Termelő kft. vezetője végigvezet 
az üzemen, nem kis büszkeséggel mutatja, hogy 
ez a tanműhely nem a lestrapált gépek elfekvője, 
hisz a fényszedő gépek az egyik legkorszerűbb 
technikát jelképezik. 

A nyomdában három szakmát sajátíthatnak el 
a tanulók, a könyvkötészetet, a nyomtatást és a 
fo rmakész í t és t . Bár ez utóbbi nem is egy 
szakma - a hagyományostól eltérően és az 
elhelyezkedési nehézségeket figyelembe véve -
hat nyomdaipari szakmát ölel fel; betűszedést, 
számítógépes szövegszerkesztést, montírozást, 
nyomólemez-kész í t é s t és a r ep ro - fényké-
pészetet, illetve bizonyos gyártáselőkészítési 
ismereteket. A nyomtatás területén megis-
merkednek a magas- és a sík nyomta tás 
technológiájával, illetve a rotációs offszett 
e l já rássa l , melyet a Nice Press Invest 
nyomdájában t anu lmányozha tnak , ahol a 
Délmagyarország és a Délvilág készül. A cél a 
nyomdász szakma persztízsének visszaállítása. 

A fiatalok a szakma elsa já t í tása mellett 
dolgozni is megtanulnak, hiszen a régi, idótöltó, 
cél nélküli, értelmetlen munkákkal szemben itt 
nem barkácsolnak, hanem termelnek. Nem is 
akármilyen minőségben - vesz elő a szek-
rényből egy bársonykötésű könyvet Varga 
Ferenc. A minisztériumi megrendelésre készülő 
könyv Amerika felfedezésének fél évezredes 
évfordulójára készül, címlapján Lapis András 
érmének aranyverete díszl ik , benne pedig 
magyar köl tőknek a nagy fe l fedezésse l 
kapcsolatos versei. Mindössze 1000 számozott 

példány készül belőle, kizárólag királyok és 
államfők számára. 

A tanműhely először a nyomda szerves 
részeként funkcionált, majd önelszámoló egység 
lett belőle, végül a gazdasági váltás időszakában 
kft-vé alakultak. Az alapító Szegedi Nyomda 
részét időközben a Megyei Önkormányzat vette 
át. A kft . keletkezése emlékeztet a másik 
hasonló profilú, úttőrő szerepet vállaló céghez, a 
Baus túdiumhoz. Je lenleg mindkét üzem 
országos modellként szerepel, s ügyeikkel 
államtitkári szinten foglalkoznak. Egyre többen 
jönnek egészen távoli megyékből is, hogy 
tanácsot kér jenek , vagy egyszerűen csak 
tanulmányozhassák a jövő egyik fontos vállalat 
típusát. 

Örömmel meséli a nyomda vezetője, hogy 
párt- és bármilyen egyéni érdekektől függetlenül 
mindenki segítette őket. No nem pénzzel, hanem 
elv iekben. Dehát ma már az is komoly 
eredmény, ha a jószándékot elismerik és segítik. 
Nevükben nem véletlenül szerepel a termelő 
szó, hiszen félév alatt félmillió forint nyereséget 
termeltek. Az összeg ugyan nem túl jelentős, 
mindenes t re cáfo la ta , annak a régimódi 
gondolkozásnak, hogy egy tanműhely csak 
veszteséget termelhet. 

Az esetleges gáncsokra visszatérve pedig 
beláthatjuk, hogy mindenki érdeke az ilyen 
üzemek létrejötte, hiszen a gazdasági recesszió 
után jól képzett szakmunkások seregére lesz 
szükség. 

TAKÁCS VIKTOR 
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Opusztaszeri 
előkészületek 

Több mint másfél hónap 
van még hátra augusztus 
20-áig, az opusztaszeri ünnep-
ség szervezői azonban már 
lázasan dolgoznak a progra-
mok előkészítésén. A keretterv 
e lkészül t , s tegnap alkalmi 
sajtótájékoztatón Ratkai Imre, 
a Csongrád megyei közgyűlés 
alelnöke ismertette az újság-
írókkal. 

A Szent Is tván-napi 
ünnepség reggel 8 órakor 
kezdődik szabadtéri ökumeni-
kus istentisztelettel. Ezután 
térzenével szórakoztat ják a 
közönséget , majd ünnepi 
nagygyűlést tartanak, amely-
nek szónoka Szabad György, 
az Országgyűlés elnöke. Ekkor 
adják át a Csongrád megyei 
közgyűlés alkotói díjait is. 

A nagygyűlés t követően 
kulturális műsor következik 
fővárosi művészek közremű-
ködésével , majd az immár 
külföldön is ismert szegedi 
majore t tek fe lvonulásában 
gyönyörködhet a közönség. 
Fellép a Kalocsai Népi Együt-
tes tánccsoportja, a Folk-jazz 
koncert keretében pedig a 
Gőzerő együttes is. 

A fentiek mellett a Combat 
D klub tá rsas táncosa i , a 
modellezők is bemutatkoznak, 
delelőtt 1 1 órától este 6-ig 
lovasbemutatóval szórakoztat-
ják a közönséget . A gyere-
keknek alkalmuk nyí l ik a 
pónilovak „sarkantyúzására", 
az ínyencek számára a laci-
konyhák főztjét kínálják, s ha 
marad pénzük, akkor válo-
gathatnak a népművészeti és 
kisipari áruk között is. 

1 C E 

Francia gyerekek 
a makkosháziaknál 

A francia nyelvi tagozatos 
Makkosházi Altalános Iskola 
franciaországi kapcsolatokat 
alakított ki az elmúlt években, 
így a gyermekek az idegen 
nyelv tanulása és gyakorlása 
mellett a nyelvi környezettel is 
megismerkedhetnek. 

A Párizs melletti Breoun-
ville városából a napokban 
érkezett haza 24 makkosházi 
tanuló és kísérő nevelőik. A 
magyar gyermekek 14 felej-
thetetlen napot töltöttek Fran-
ciaországban, élvezve a fogadó 
iskola és a francia családok 
vendégszeretét. Felejthetetlen 
élményt je lentet t a szegedi 
gyerekeknek Párizs, Reims, 
Rouen neveze tességeinek 
megismerése , a tengerpart i 
kirándulások és a Loire völ-
gyébe tett látogatás. 

Könyv készül királyok és államfők számára 

A gyerekek nem barkácsolnak! 
Az egykori Posta-garázsban ma a motorok túráztatása helyett nyomdagépek csattogása veri 

fel a csendet. S ha folytatom az összehasonlítást a múlttal, akkor mondhatom, hogy a gárda is 
megfiatalodott, hiszen az Officina nyomda gépei mögött a 624. szakmunkásképző iskola 

tanulói szorgoskodnak. A kis üzem alakuló piacgazdaságunk egyik jelképe is, hiszen az üzleti 
alapokon nyugvó szakképzést képviseli. 

Mozgó múzeum öt országból 

Veterán autók versenye 
Június 3-án és 4-én, tehát 

pénteken és szombaton bizo-
nyára sok érdeklődőt vonzanak 
majd a Széchenyi térre, a 
rakpartra, a vásárhelyi start-
helyre azok a „veterán" autók 
és motorok, melyek - beleértve 
Magyarországot is - Európa öt 
országából érkeznek Csongrád 
megyébe, hogy vezetőikkel 
együtt részesei legyenek a IV. 
járműfesztiválnak. A rallyval 
és két ügyességi versennyel 
színesített programot a Magyar 
Autóklub Csongrád megyei 
szervezete dolgozta ki arra 
törekedve, hogy a száznál több 
régi j á rmű gazdái , a j á r -
műtechnikai múlt megőrzésén 
fáradozók minél több nézőnek 
szerezzenek kellemes perceket, 
órákat. 

Úgy tervezik , hogy a 
Dorozsmai út-Fonógyári út-
Kálvária sugárút-Tisza Lajos 
körút-Nagy Jenő utca útvo-
nalon érkezik a csapat a 

Széchenyi térre, ahol délután 
fél hatkor kezdődik a meg-
nyitó, s egy rövid járműbe-
mutató. Onnan a Vörösmarty 
utcán, Dózsa utcán haladnak a 
járműmatuzsálemek, majd a 
rakparton ügyességi versenyen 
vesznek részt 18 órától 20 
óráig. (Utána a Kossuth Lajos 
sugárúton mennek vissza a 
versenyzők Dorozsmai úti 
szálláshelyükre.) 

Másnap, szombaton reggel 
nyolckor a Tisza par t já ró l 
startol a mezőny. A 89 kilo-
méteres túra útvonala: Hód-
mezővásárhe ly (ügyességi 
versennyel), Mártély, Mind-
szent (kompátkeléssel), Baks, 
Ópusztaszer (ebéddel és az 
emlékpark megtekintésével), 
majd a délutáni órákban 
indulnak tovább a veteránok 
Sándorfalván át vissza Sze-
gedre. 

P. K. 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Ötéves a Szegedi Rádió 
Tegnap délelőtt kisebb ünnepségen jubilált a Szegedi Rádió, 

lévén öt évvel ezelőtt, 5 óra 30 perckor hangzott fel először 
szignálja az URH frekvencián. A meghívott vendégeket -
közöttük szolnoki, pécsi, nyíregyházi és budapesti kollégákat -
Vágási Kálmán, a Szegedi Rádió főszerkesztője köszöntötte. 
Farkas László, a régió köztársasági megbízottja Haydn plakettet 
adott át a főszerkesztőnek, majd kiemelte a rádió szerepét a helyi 
viszonyok alakításában. Ezt követően Krassó László, a körzeti és 
nemzetiségi rádiók műsorának főszerkesztője Thomas Mann 
szavait idézve a vidéki életről beszélt, ezen belül a vidéki 
rádiózásról, melyre fontos szerep hárul a még botladozó, de 
szárnyait bontogató demokrácia kialakításában. 

FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ 

Országos élelmiszeripari nagyvállalat 

Szegeden vagy közvetlen 
térségében 
600 nm téliesített raktárat 
keres 
sörkereskedelmi telep 
létesítésére. 

Nagyméretű tehergépkocsi-forgalom 
biztosítása alapkövetelmény. 

Elsősorban bérlet jöhet számításba. 

Jelentkezéseket: „Pilsner Urquell 304(H2" 
jeligére kérjük a Sajtóházba küldeni. 

VISZONTELADÓK, FIGYELEM! 

A BIZÁNC KFT. megnyitotta 
vegyiáru -raktáráruházát, 
ahol a tatai Polarkem Kft. termékeit 
termelői áron forgalmazza! 

Néhány termék ára a választékból: 
- 4,3 literes textilöblítők 160 Ft 

( Denise, Zafír, Clarissa, stb.) 
- 2 literes habfürdők (Helena család) 135 Ft 
- 4 literes Maxibrill mosogató 210 Ft 
- 2 literes textilöblítők 100 Ft 

(Zafír, Maxilan, Polly) 

Ezenkívül kaphatók, samponok, padlóápolók, súrolok, 
bútorápolók, szőnyegtisztítók, stb. 
Fenti áraink áfát nem tartalmaznak! 
Viszonteladói hálózattal rendelkező nagykereskedelmi 
cégek jelentkezését várjuk termékeink megfelelő 
kéviseletének ellátására. 
Cím: Gyula, Nagyváradi u. 59Ü. (Vízügy gépészeti 
üzemének területén.) Telefon: (66) 62-78836-os mellék. 
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-15 óráig. 

Szuper Fortuna-akció! 
KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK 
SPANYOLORSZÁGBAN - L'LORET DE MAR BAN! 

- elhelyezés: kétcsillagos szállodában, 2-3 ágyas 
zuhanyozós szobákban 

- ellátás: félpanzió 
- utazás: légkondicionált, nyugati típusú luxus 

autóbusszal 
- időpontok: július 17-től augusztus 23-ig folyamatosan 

10 nap 9 éjszakás turnusokban 
-részvételi díj: 21 500 Ftfő. 

SEVILLA - EXPO 
- időpont: augusztus 23,-szeptember 1. - 10 nap, 

9 éjszaka 
szeptember 18-29. - 11 nap, 10 éjszaka. 
- utazás: autóbusszal 
- ellátás félpanzió 
- fakultatív kirándulási lehetőség Ceutába hajóval, a 

programban szereplő kirándulások: Granada-Malaga, 
Gibraltár, Sevillai Expo. 

- részvételi díj: mindkét időpontban 42 600 Ftfő. 
Jelentkezés és felvilágosítás: 
ATLASZ Utazási Iroda, 
6720 Szeged, Oroszlán u. 6. 
Tel.: 6272-502, 51-264. Fax: 6210-784. 
Telex: 82-816. 


