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Csődöt mondott a Szegődi Nyomda 
A volt igazgató viselt dolgai visszaköszönnek 

• Régóta betegeskedik a 
Szeged i N y o m d a . M é g i s , 
sokáig úgy tűnt, ólomlába-
kon jár az idő, s nem sokat 
hallhattunk a cégről. A tör-
ténet fonalát éppen egy esz-
tendje „ v e s z í t e t t e el la-
punk", amikor - április de-
rekán - azt híreltük, hogy 
államigazgatási fe lügyelet 
alá vonták a nyomdát, s új 
vezető, Perényi Ottó került 
az igazgatói székbe. Most 
pedig a l egfr i s sebb csőd-
értesítőből jutottunk új hír-
hez: a Szegedi Nyomda má-
jus 6-án c sődöt je lentett . 
Szegeden máris megindul-
tak a ta lá lgatások: nagy-
összegű sorbanállásokról, 
valamint arról, hogy a volt 
igazgató kétes dolgait ma is 
nyomozza a Csongrád me-
gyei Rendőrfőkapitányság: 

(A nyomdával kapcso-
latos legfrissebb informáci-
óinkról lapunk 7. oldalán 
olvashatnak.) 
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Az egész országot meg-

rázó pörbölyi vasúti tra-
gédia számos tanulság 
levonására késztette mind-
azokat , akik a közleke-
désért felelősek, s mind-
annyiunkat, akik naponta 
köz lekedünk. Szegeden 
például a MÁV és a rend-
őrség közös bizottságot ho-
zott létre a vasúti átjárók-
ban tapasztalható szabály-
talanságok megakadályo-
zására. Lássunk csudát: e 
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bizottság vasárnap 17 óra 
17 perckor is ellenőrzést 
végzett - éppen a bajai út 
és a Szeged-Budapest vas-
útvonal kereszteződésé-
ben. A megdöbbentő bale-
set tehát a szemük láttára 
történt. A török kamionos 
mindenesetre jobban járt 
volna, ha nem a vonat, ha-
nem a rendőrség ál l í tja 
meg... 

(Cikkünk a 4. oldalon.) 
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Irgalmas nővérek • Az Akadémia távol tartja 
magát a napi politikai kérdé-
sektől, de magasabb szinten, a 
nemzeti érdekek színvonalán 
kész véleményeivel , javas-
lataival, előkészítő munkájával 
szolgálni a közös ügyet. Ezek-
kel a szavakkal nyitotta meg 
hétfőn délelőtt Kosáry Do-
mokos, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke az Akadémia 
153. tisztújító közgyűlését. A 
nyitó ülésen megjelent Göncz 
Árpád köztársasági elnök. 

A közgyűlés titkos szava-
zással 23 rendes és 29 leve-
lező, valamint 19 tiszteleti és 
29 külső tagot választott a tes-
tületbe. Az akadémia tiszteleti 
tagja lett többek között Sámuel 

Új, szegedi 
akadémikusok 
C. C. Ting Nobel-díjas ame-
rikai fizikus, valamint Carlo 
Rubbia olasz fizikus, a CERN 
főigazgatója. 

A szegedi professzorok kö-
zül dr. Burger Kálmán kémi-
kust (JATE) az MTA rendes, 
dr. Papp Gyula farmakoló-
gust (SZÖTE) és dr. Totik 
Vilmos matematikust (JATE) 
az MTA levelező tag jává 
választották. 

(Munkásságukat röviden az 
5. oldalon ismertetjük) 

u Dél-Tisza Menti AFESZ 

Jól fizető pozícióban 

Ma, a nővérek világnapján az ápolónőket, az ápolókat, a 
gyakran mostoha körülmények között munkálkodó egészség-
ügyi dolgozókat köszöntjük 6. oldalon közölt riportunkkal. 
(Gyenes Kálmán fenti felvétele tegnap délután a II. Kórház-
ban készült.) 

A megye legnagyobb áfé-
sze, a Dél-Tisza Menti tartotta 
meg tegnap, hétfőn délután évi 
rendes közgyűlését. „Jól fizető 
pozícióból" mondhatta el be-
számolóját Kelemen János el-
nök, hiszen a fogyasztási szö-
vetkezet 1992-es nettó árbevé-
tele közel 2 milliárd, adózás 
előtti nyeresége pedig 25 mil-
lió forint volt. 

Az egyre nagyobb árver-
senyben, a különböző üzletek 
vevőkért folytatott harcában a 
Dél-Tisza Menti Áfész jó po-
zíciókat szerzett meg magának, 

amiket annak köszönhet, hogy 
kihasználta a nagybani beszer-
zés előnyeit . Ebben a mun-
kában oroszlánrész jutott a me-
gyei áfészek által beszerző 
szervezetté átalakított Kon-
kordia Kft.-nek. Amiatt ugyan-
is, hogy az áfész nagy tételben 
vásárolt a termelőktől, alkud-
hatott a te rmékekre , s így 
azokat olcsóbban kínálhatta a 
boltokban. A vezetés - tudtuk 
meg Kelemen Jánostól - a jö-
vőben is a szolid árpolitika 
kialakítására törekszik. 

F. K. 

• Sarok, bejárat nélkül 

Házibuli a senkiföldjén 

• Első pillantásra látszik, hogy 
a saroképületet a bérlőknek 
nyújtandó szolgáltatások te-
kintetében alultervezték: nincs 
rajta bejárat. Az egyetlen olyan 
közös helyiség, amelynek 
valamilyen nyí lása van az 
utcára, az a pince. Keskeny, tö-
rött ablakain azonban legfel-
j ebb a macskák közleked-
hetnek. Emberek aligha. Több-

Fotó: Gyenes Kálmán 

szőr is átnézem, éppen csak le 
nem tapogatom mindkét ol-
dalon a körülbelül 10-10 mé-
teres falszakaszt, persze ered-
mény nélkül . Mások is jár-
hattak így, főként a lakók is-
merősei; a cím - Kossuth su-
gárút 6. - a lap ján ugyanis 
nemigen ju tha t t ak e lőbbre , 
pontosabban: beljebb. 

(Folytatás a 6. oldalon) 

A hét végén krimibe illő 
módon állította elő a rend-
őrség Hódmezővásárhe-
lyen Mónus Áront , az 
„Összeesküvés: a nietz-
schei b irodalom" c ímű 
könyv Párizsban élő szer-
zőjét. 

A kötet 1991-ben jelent 
meg magyarul, s a legfőbb 
ügyész akkori helyettese 
antiszemitának minősítet-
te, ezért e lrendel ték a 
könyv elkobzását. Több 
recenzióban foglalkoztak 

annak idején a kötettel, 
azt állítva, hogy Mónus 
szerint a zsidók felelősek a 
Holocaustért. Az író szá-
mos újságot és újságirót 
beperelt, hazai és külföldi 
bíróságok elé akarta idéz-
tetni mindazokat , akik 
könyve ellen szól tak. 
Ugyanakkor nagy nyil-
vánosság előtti közösség 
elleni izgatás alapos gya-
núja miatt vele szemben is 
elrendelték a nyomozást. 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Baross-
baleset 

Szakértők bevonásával a 
Fővárosi Főügyészség Nyo-
mozó Hivatala folytatja hét-
főtől a nyomozást Boross Péter 
belügyminiszter szombati au-
tóbalesete ügyében. A gépko-
csi vezetője ellen közlekedési 
bűncselekmény elkövetésének 
alapos jyanúja miatt indult el1 

járás. O egyébként a Köztársa-
sági Őrezred tagja, 55 éves, ru-
tinos sofőr, aki eddig baleset-
mentesen vezetett. 

Vadászmezőkre 
indulnak 

Szabó János földművelés-
ügyi miniszter és Milenko Isa-
kov cégvezető tegnapi szegedi 
találkozóján az együttműkö-
désre koccintottak. Az irányok 
és célok valóban egybeeshet-
nek, a Szovjetunió utódállamai 
kereskedelmi és befektetési 
partnerként nem akármilyen 
vadászmezőt sejtetnek. 

(Cikkünk a 3. oldalon) 
(Fotó: Gyenes Kálmán) 
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