
PÉNTEK, 1999. FEBR. 19. SZEGED 5 

» Ábrahám Ambrus, 
Both Ödön, Finkey Ferenc 

Professzorok 
omlékcsarnoka 

• Munkatársunktól 
Az Évfordulós emlék-

csarnok című kiállítás-
sorozaton a napokban 
újabb, ma már nem élö, 
korábban a József Attila 
T u d o m á n y e g y e t e m e n 
oktató professzorok em-
léktárgyait helyezték el 
az egyetem központ i 
könyvtárának folyosó-
ján. 

A tíz évvel ezelőtt meghalt 
Ábrahám Ambrus biológus a 
budapesti tudományegyetem 
természetrajz-földrajz szakán 
szerzett középiskolai tanári 
oklevelet 1919-ben, majd 
1922-ben doktorált. 1934-ben 
került Szegedre a tanárképző 
főiskola állattani tanszékére, 
1938-ban a főiskola igazgató-
ja lett egy évig. 1940-ben ne-
vezték ki tanszékvezető egye-
temi tanárrá a szegedi tudo-
mányegyetem általános állat-
tani és biológiai tanszékére. 
1967-ig, nyugdíjazásáig látta 
el ezt a feladatot. Kossuth-dí-
jas, akadémikus. Idegszövet-
tani, idegélettani kérdésekkel 
foglalkozott, mikrotechnikai 
eljárásokat tervezett az idegek 

tanulmányozására. A JATE, 
munkássága elismeréseként, 
1982-ben díszdoktorrá avatta. 

A hetvenöt évvel ezelőtt 
született Both Ödön jogász 
1945 és 1949 között a szegedi 
egyetem joghallgatója volt, 
majd az intézmény jogtörténe-
ti tanszékén oktatott. 1965-től 
haláláig, 1985-ig a tanszék ve-
zetője volt. Tudományos 
munkásságának fő területe a 
reformkor volt, ezen belül el-
sősorban a büntetőjog történe-
tével, illetve a szabadságjogok 
kérdésével foglalkozott. Az 
ötven évvel ezelőtt elhunyt 
Finkey Ferenc jogász egyete-
mi tanulmányait 1887 és 1891 
között a sárospataki jogakadé-
mián és a kolozsvári egyete-
men végezte. 1921-től 1923-
ig a szegedi egyetem büntető-
jogi tanszékét vezette, majd 
koronaügyész-helyettesként, 
később kúriai tanácselnök-
ként, 1935-től 1940-ig pedig 
koronaügyészként dolgozott. 
Kutatási területe az anyagi 
büntetőjog, büntető eljárásjog 
és a kriminálpolitika volt. A 
szegedi egyetem 1940-ben 
díszdoktorrá fogadta. 

H. Sz. 

MA 
A FÜGGETLEN Kisgaz-

da Földmunkás és Polgári 
Párt irodájában (Szeged, Te-
leki u. 3.) 10-11 óráig dr. 
Tari Mihály ingyenes jogi 
tanácsadást tart. 

DR. Z L E H O V S Z K Y 
ILONA, a Munkáspárt jog-
tanácsosa 13-15 óráig ingye-

nes jogi tanácsadást tart a 
Munkás Művelődési Otthon-
ban (Fő fasor 9.). 

HOLNAP 
I N G Y E N E S JOGI TA-

NÁCSADÁS 10-12 óráig a 
Bécsi körút 7. szám alatti 
nyugdíjasklubban. Jogtaná-
csos: dr. Fügi Réka. 

Segítség 
a továbbtanulóknak 
• Munkatársunktól 

Aki még nem döntötte el, 
hol akar továbbtanulni, vagy a 
képző intézmények címére, te-
lefonjára, internetes elérhető-
ségére kíváncsi, segítséget 
kaphat a TANINFO Súgó in-
formációs szolgálatától. Az in-
terneten a http://www.multis 
tand.com/oktatas címen 10 
ezer közép- és felsőfokú kép-
zés közül válogathat, 3000 in-
tézmény adatait, 1000 szakma 

leírását keresheti meg. Ennél is 
bővebb információkhoz juthat 
a Mit tanuljak? Hol tanuljam? 
CD-ROM-ból, amely - több, 
képességeket, érdeklődési kö-
röket vizsgáló programmal, al-
kalmasságvizsgáló eszközzel 
együtt - a Csodák Palotájában 
(Bp. Xm. Váci út 19.) próbál-
ható ki. Az internetes szolgál-
tatás ingyenes, a programok a 
1031 Bp. Silvanus sétány 33. 
címen rendelhetők meg. 

Az építőipar a legveszélyesebb 
« r A d é l i s z é l 0 

• Munkahelyi balesetek: megaldás házon belül? 

• Munkatársunktól 
A TV1 csa tárná ján ma 

16 órakor újra jelentkezik a 
s z e g e d i s t ú d i ó „A dé l i 
szé l" c. műsora . A tarta-
lomból : a vendég Bartha 
László, Szeged polgármes-
tere lesz, akitől a hallgatók 
is kérdezhetnek délelőtt 10 
órá tó l dé lu t án fé l ö t ig a 
62/480-534-es telefonszá-
mon. Szó lesz még a bukta-
tókkal szegélyezett földala-
pú támogatásról és a szege-
di műkorcsolyázó múltról 
és jelenről. További témák: 
birkózás a pénzért - pénz 
nélkül, a jogászprofesszor 
az Amerikai Elektráról , a 
kromoszómavizsgálat áldá-
sos hatásai, lelki segítség a 
fogyatékos gyermekek szü-
leinek. 

V í z i ó k 

Veszélyes üzem: rájuk ki vigyáz? (DM-illusztráció) 

A látszat c sa lóka : 
Csongrád megyében 
évek óta nem nö a mun-
kahelyi balesetek száma. 
Valamivel több mint ezer 
ember szenved évente 
va lami lyen kisebb-na-
gyobb sérülést, halálos 
baleset - szerencsére -
csak kettő akadt tavaly. 
Ám a számok mögött a 
valóság egészen más: a 
vállalkozókra gyakorlati-
lag semmilyen munkavé-
delmi szabály nem vonat-
koz ik , ha baleset éri 
ókét, az magánügy. És 
persze a kisebb cégeknél, 
olykor illegálisan dolgozó 
alkalmazottak is otthon 
szoktak „leesni a lépcső-
ről", még véletlenül sem 
egy fekete-építkezésen, 
így azután nem is csoda, 
ha sok az eltitkolt mun-
kahelyi baleset. 

A két éve a megyei mun-
kaügyi központhoz tartozó 
Munkabiztonsági és Munka-
ügyi Felügyelőség tizenhét 
felügyelője tudna mit meséim 
az emberi gondatlanságról és 
butaságról. Tavaly 5791 eset-
ben intézkedtek és hoztak ha-

• Munkatársunktól 
Több mint hatvan részve-

vővel rendez országos műlo-
vasversenyt február 21-én a 
Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola Topolya sori sportcsar-
nokában a tápéi Marathon Te-

tározatot, 277 dolgozót tiltot-
tak el a munkavégzéstől, és 
571 gép működését függesz-
tették fel. Ehhez képes szinte 
elenyésző, mindössze 3 millió 
141 ezer forint bírságot szab-
hattak csak ki. Nem is csoda, 
ha az építési vállalkozónak 
megéri kifizetni a 30 ezer fo-
rintos büntetést ahelyett, hogy 
millióért védőkorlátot vásá-
roljon. 

- Minden munkahelyi bal-
eset mögött valamilyen sza-
bálytalanság húzódik meg, 
véletlenek nincsenek! - állítja 
a felügyelőség vezetője, Ma-
róti Gyula. S mindjárt sorolja 
is a legkir ívóbb példákat . 
Akadt olyan, hogy epilepsziás 
beteget osztottak be növény-
védő szer csomagolására, de 
súlyos balesetet okozott nem 
régiben egy pótkocsi kerékab-
roncsa is, amely szerelés köz-
ben egyszerűen „szétrob-
bant", hiszen nem is arra a tí-
pusra gyártották. 

- A kis cégek elszaporodá-
sával megnőtt a felügyelőség 
munkája is. Érdekes, nem 
azokon a területeken követke-
zik be a legtöbb baj, ahol a 
legveszélyesebb a munka. A 
nagyvállalatoknál általában 

jobb a helyzet , hiszen ott 
munkavédelmi szakembert al-
kalmaznak, s a technológiai 
fegyelmet is jobban betartják. 

A probléma ott kezdődik, 
amikor az alvállalkozó alvál-
lalkozója lép a színre. A ren-
deletek csak az alkalmazottak 
testi épségét védik, ám ha egy 
maszek balesetet szenved és 
megrokkan, akkor is az állam-
nak kell gondoskodnia róla. 

- A legfertőzöttebb terület 
az építőipar. A hatalmas ár-
verseny miatt mindenki 
igyekszik olcsón dolgozni, a 
téglán meg nem lehet spórol-
ni, mert akkor nem magaso-
dik a fal. Egyetlen megoldás, 
hogy a dolgozók biztonságára 
kevesebbet költenek. 

Ha mégis megtörténik a 
baj, igyekeznek „házon belül" 
elintézni a problémát. A ható-
ság, a jegyzőkönyv, a munka-
helyi vita senkinek sem hi-
ányzik: szinte nem is akad 
példa rá, hogy a pórul járt al-
kalmazott kárigényt jelentett 
volna be. Mindenki félti az ál-
lását, így azután sok munka-
helyi balesetről sosem készül 
jegyzőkönyv. A megbetege-
dett munkást egyszerűen sza-
badságra küldik, s ha már lá-

badozik, járóképes, azonnal 
be is fogják a munkába. 

Miután a balesetek elsza-
porodása szorosan összefüg-
gött az elmúlt években a feke-
temunka térhódításával, a fel-
ügyelőség munkatársai igye-
keztek erre a területre össz-
pontosítani ellenőrzéseiket. 
Nem is eredménytelenül: 178 
esetben szabtak ki munkahelyi 
bírságot. Miközben a munka-
védelmi bírságból alig több 
mint 3 millió forint folyt be 
tavaly, addig 17 és fél milliót 
fizettek be a munkaügyi alap-
ba azok, akik feketén foglal-
koztattak embereket. A két 
szám párhuzamba állítása sok 
mindent elárul. Ennek elle-
nére a felügyelőség vezetője 
úgy érzi, nincs szükség a 
munkavédelmi törvény módo-
sítására. 

- A jogszabály azt feltéte-
lezi, hogy viszonylag erős ér-
dekképviselet van ebben az 
országban. De egy kisvállal-
kozásnál aligha működik 
szakszervezet. A megyében is 
megindult már a munkavédel-
mi képviselők választása, s 
hosszú távon ez hozhat ko-
moly eredményt. 

Rafai Gábor 

latokat. A sportszezon előtti 
esemény nem csak a lóval is-
merkedő legkisebbeknek 
nyújt alkalmat a bemutatko-
zásra, hanem a lovastoma-vá-
logatott kerettagjainak is gya-
korlási lehetőséget biztosít. 

Mülovasverseny 
replovas Club. A három kor- gyó versenyen a gyerekek 
osztályban kiírt verseny leg- hordóból készült műlovon ze-
idősebb nevezője 16, a legfia- nére mutathatnak be kötelező 
talabb pedig 9 éves. A rendha- és szabadon választott gyakor-

• Munkatársunktól 
Sóti György festményei-

ből nyílik kiáll í tás „Vízi-
ók" címmel február 19-én 
17 órakor a Szent Imre If-
júsági Klubban. A tárlatot 
Réthy Emese nyitja meg, az 
alkotások megtekinthetők 
február 29-éig, naponta 10 
és 17 óra között. 

K ö z é l e t i 
K á v é h á z 

• Munkatársunktól 
A K ö z é l e t i K á v é h á z 

vendégei ma este 18 órakor 
a Royal Szállóban Vecsési 
Sándor és Fecske András 
művészettörténész, a buda-
pesti Hollósy Galéria veze-
tője. Az Alliance Francaise 
és a Hollósy Galéria közös 
márciusi kiállításáról Dö-
mötör János, a vásárhelyi 
m ú z e u m n y u g a l m a z o t t 
igazgatója beszélget a ven-
dégekkel. 

E lnök 
a K á r á s z 

utcán 
• Munkatársunktól 

Szegeden járt E. Neville 
Isdell, az Atlantában széke-
lő Coca-Cola Beverages el-
nök -vezé r igazga tó j a , aki 
felkereste a Tesco áruhá-
zat. Tájékozódott cége ter-
mékeinek forgalmi részese-
déséről, a szolgáltatás mi-
nőségéről , az árukihelye-
zésről. Ezt követően a Bel-
város nevezetességeivel is-
merkedett. 

Megmenekülnek-e a pedagógusok? Bár az oktatási bizott-
ság elnöke szerint a Sze-
ged három, bezárás előtt 
álló általános iskolájában 
tanító pedagógusok jelen-
tős részének továbbra is 
lesz munkája, a pedagó-
gusok szakszervezetének 
titkára kevésbé bizako-
dó. Ráadásul az óvodai 
körzetek összevonásának 
„köszönhetően" huszon-
hat óvodapedagógusi ál-
láshely is megszűnik. 

Mutatói alapján a Guten-
berg János Általános Iskolát 
most, a Móricz és a Csongor 
téri iskolákkal együtt is bezár-
ták volna, ám a Kossuth szak-
középiskola elhelyezése sür-
gette az eseményeket, ezért 
foglalkozott az önkormányzat 
már tavaly, a teljes intézményi 
átvilágítás előtt az iskola 
ügyével - jelentette ki Hargit-
tai Rita az oktatási bizottság 
elnöke tegnap, kérdésünkre 
válaszolva. Az elnök asszony 
hangsúlyozta: a vizsgálat való-

ban az iskolai körzetek népes-
ségének várható alakulására, 
az iskolák kapacitására, illetve 
szerkezetére korlátozódott. 

A fönt említett szempontok 
mindegyike ugyan egyik, 
megszüntetésre javasolt isko-
lában sem mutat egyöntetűen 
rossz képet, ám vagy a körzet 
népességének csökkenése, 
vagy az iskolai kapacitás ki-
használatlansága, vagy az is-
kolaszerkezet miatt - külön-
külön is - kellett megfontolni 
a bezárás lehetőségét. 

Hargittai Rita megerősítet-
te: a Csongor téri iskola eseté-
ben elsősorban a tizenkét év-
folyamos szerkezet miatt dön-
töttek a megszüntetés mellett. 
Igaz ugyan, hogy a kormány-
zat a nyolc plusz négy osztá-
lyos modellt támogatja, ám a 
Csongor téren a két oktatási 
szint egybemosódva tizenkét 
évfolyamos iskolát teremtett, 

márpedig ez a szerkezet csak 
az egységes nevelési elvet kö-
vető egyházi iskolákban haté-
kony - fogalmazott Hargittai 
Rita. Az általános iskolai rész-
ben tanuló gyermekeket egész 
osztályok átvételével „szívják 
föl" a környező iskolák, s ha a 
szülők is bizalmat szavaznak 
az elképzelésnek, úgy nem-
csak az osztályközösségek 
maradhatnak együtt, de nem 
vész el az iskola szellemisége, 
s az eddigi tárgyalások alap-
ján 27 pedagógusnak lesz 
munkája a fogadó iskolákban 
- jelentette ki az elnök asz-
szony. 

Hargittai Rita szerint a 
százszázalékos kihasználtság-
gal működő Eötvös gimnázi-
um a bezárástól menekül meg, 
ha a Csongor térre költözve 
fuzionál a tarjáni iskola gim-
náziumi tagozatával, ugyanis 
Csongrádi sugárúti épületében 

három esztendeje a törvényi 
előírások ellenére tornaterem 
nélkül működik. Ez a gond 
megoldódik a költözéssel, 
amely mintegy ötmillió forint-
ba fog kerülni, ám a Csongor 
téri iskola bezárása ennél jó-
val nagyobb megtakarítást 
eredményez. A Csongrádi su-
gárúti épület hasznosításáról 
eleddig konkrét elképzelés 
nem született, de Hargittai Ri-
ta szerint az önkormányzat 
könnyen bérbe adhatja, vagy 
akár értékesítheti is az ingat-
lant. 

Akárcsak az Eötvösnek, az 
Ady kollégiumnak sincs tor-
naterme, s ezt a gondot meg-
oldhatja a Móricz nemrégiben 
fölavatott tornacsarnoka - vél-
te a bizottsági elnök, aki sze-
rint az újszegedi kisiskola 
épületének hasznosítására 
ugyancsak több alternatíva is 
van. Egy ezek közül: a szom-

szédos Csonka szakközép 
szakmai képzési profiljának 
bővülésével használhatja az 
épületet, míg a tornaterem ott-
hona lehet a máig csak ideig-
lenes helyeken működő városi 
gyógytestnevelésnek. A Mó-
ricz megszüntetésének indo-
kairól szólva Hargittai Rita a 
kis, kétszáz főt alig meghala-
dó létszámot említette. A bi-
zottság nézete szerint a kisis-
kola megszüntetése jár a leg-
kisebb megrázkódtatással, az 
pedig tagadhatatlan, hogy Új-
szegeden nagyobb a jelenlegi 
iskolarendszer kapacitása, 
mint ahány gyerek az iskola-
padokba ülhetne. A Móricz 
pedagógusai közül az eddigi 
egyeztetések alapján tíz tanár-
nak lesz állása a jövőben is, 
amelynek természetesen felté-
tele, hogy a szülők együtt, tel-
jes osztályokat írassanak át a 
fogadó iskolákba. 

Az oktatási bizottság elnö-
ke nem tagadta, „még nem 
látni az alagút végét", azaz, 
hogy a racionalizálás hosszú-
távon megoldja-e a város ok-
tatási rendszerének financiális 
gondjait. Ha igen, akkor a né-
pességi adatok ismeretében 
hat év múlva várható hasonló, 
generális racionalizálás, 
amely ugyancsak kényszerű 
iskolabezárással is jár majd. 
Ám a beiskolázási időszak 
miatt a racionalizálásból most 
kimaradt középiskolák már a 
közeli jövőben számíthatnak 
hasonló átszervezésekre, igaz, 
nekik bezárástól nem kell tar-
taniuk. 

Pap Jánosné, a Pedagógus 
Szakszervezet szegedi szerve-
zetének titkára kijelentette: 
gyakorlatként elfogadhatatlan 
számukra, hogy az önkor-
mányzat mindössze néhány 
nappal a bizottsági ülés előtt 

értesítette őket az iskolák 
megszüntetésének tervéről, s 
így nem tudtak időben egysé-
ges álláspontot kialakítani a 
kérdésről. Ugyanakkor hang-
súlyozta, a közgyűlési döntés 
előtt, a törvény által előírt 
egyeztetésen szorgalmazzák 
majd, hogy a pusztán költség-
vetési szempontokon alapuló 
előterjesztést szakmai indo-
kokkal is támasszák alá. Pap 
Jánosné szerint az óvodai kör-
zetek összevonása, mely nem 
jár óvodabezárással, kevésbé 
rossz döntés, mint az iskolák 
megszüntetéséről szóló, ám ez 
esetben is kérdéses, mi lesz a 
huszonhat óvodapedagógusi 
álláshely megszűnése miatt 
fölöslegesség váló óvónőkkel. 
A szakszervezeti titkár az 
ügyben érintett iskolák peda-
gógusainak sorsa iránti aggo-
dalmát is kifejezte, mert sze-
rinte kevés az esély arra, hogy 
a fogadó iskolák egész osztá-
lyokat, s velük együtt tanáro-
kat vegyenek át. 

Kéri Barnabás 

http://www.multis

