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Újságíróbál 
Mától árusítják a jegyeket a szom-
bati, szegedi újságíróbálra. A rendez-
vény sztárvendége Fekete Dzsoni, 
fellép Melegh Anna, valamint Net-
ti és a Hollander Zenekar. A va-
csorát is magába foglaló jegy ára 7 
ezer forint, megvásárolható a 
Quaestor Tiavel Kölcsey n. 11. szám 
alatti irodájában. 

Autóbaleset 
tegnap a 45-ös úton, a derekegyhá-
zi elágazásnál a vizes úton megcsú-
szott, majd fának ütközött és az 
árokba borult egy személyautó. Az 
apa súlyos, az édesanya könnyű, 
kétéves leányuk szintén könnyű, 
míg ötéves leányuk súlyos, életve-
szélyes sérüléseket szenvedett. Őt a 
szegedi gyermekklinikán ápolják. 

Az SZDSZ még nem támogatja Fábián Györgyöt 

Győri Zoltán 
a jelölt Csongrádon 
A Szabad Demokraták Szövetsége utoljára a Csongrád megyei 4-es szá-
mú választókerületben nevezte meg országgyűlési képviselőjelöltjét. 
Az SZDSZ csongrádi szervezetének ügyvivőjétől, Nagymihály Gábor-
tól megtudtuk: korábban Kisteleken, illetve a választókerűlet Szeged 
környéki részén élő jelöltet próbáltak állítani, noha - a két Vas me-
gyei választókerülethez hasonlóan - azt is fontolóra vették, hogy nem 
indítanak önálló jelöltet, hiszen elfogadhatónak tartják Fábián György 
(MSZP) személyét. 

A második választási fordulóban eme együttműködés lehetőségét 
szem előtt tartják, az első fordulóban azonban a mezőgazdasági és köz-
gazdasági képzettséggel is rendelkező Győri Zoltánt ajánlják a válasz-
tópolgárok figyelmébe. 

A háromdiplomás csongrádi jelölt - akit döntésének meghozása so-
rán gyermekorvos felesége és válogatott vízilabdázó leánya egyaránt 
a próbatételre biztatott - az első fordulóban a harmadik hely megszer-
zésében bízik. 

M . S Z . J. 

A munkaügyi bíróság ítélete ellen a munkáltató fellebbezett 

Levéltári gombaveszély 
Egészségkárosító kockázattal járó munkavégzés címén illetmény-
pótlékot ítélt meg a Szegedi Munkaügyi Bíróság a Csongrád Me-
gyei Levéltár 43 dolgozójának. Az alkalmazottak az általuk kezelt 
dokumentumok por- és gombafertőzöttsége miatt kérték a ve-
szélyességi pótlék megállapítását. A munkáltató és a fenntartó, a 
megyei önkormányzat az ítélet ellen fellebbezést nyújt be. 

A több mint két éve húzódó levél-
tári „gombaper" egyelőre csak 
közbenső ítélet meghozatalával 
zárult, miután az alperes, a 
Csongrád Megyei Levéltár, illetve 
a megyei önkormányzat is felleb-
bez az ítélet ellen. A levéltár dol-
gozói még 1999-ben kezdemé-
nyeztek pert munkáltatójuk el-
len, emlékeztetett az előzmények-
re Géczi Lajos főlevéltáros, a Köz-
gyűjteményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete Csong-
rád megyei levéltári tagozatának 
vezetője. 

Az intézmény szegedi, szentesi, 
vásárhelyi, makói és csongrádi 
részlegében foglalkoztatottak kö-
zül 43-an ugyanis úgy vélték, hogy 
a régi dokumentumok por- és 
gombafertőzöttsége ártalmas 
egészségükre. A munkáltató nem 
is vitatta, hogy az intézmény egyes 
helyiségeiben lehetnek ilyen 
egészségkárosító kockázati ténye-
zők. Ezen jogcímen a fotósnak és 
a takarítóknak fizetnek is pótlé-
kot, de az általános fertőzésve-
szély tényét nem fogadta el. A 
dolgozók ezért a munkaügyi biró-

ságtól várták a kérdések tisztázá-
sát. 

A bíróság azonban most csak 
közbenső ítéletet hozott. Ez azt je-
lenti, hogy kimondta: egészségre 
ártalmas munka, illetve egészség-
károsító kockázattal járó munka-
végzés címén a felperesek jogo-
sultak a kért illetménypótlékra! A 
felperesek többségének 1996 feb-
ruárjától járó veszélyességi pót-
lék összegéről viszont nem dön-
tött a bíróság. Arra majd a másod-
fokon eljáró Csongrád Megyei Bí-
róság ítélete után kerül sor. 

Dr. Sipos Márta, a Csongrád 
Megyei Levéltár jogi képviselője 
szerint a munkáltató többek kö-
zött azért nyújt be fellebbezési ké-
relmet, mert a szakértői vélemé-
nyekből kiderült, hogy a levéltár 
épületeiben végzett utolsó vizs-
gálat alkalmával sem lehetett ki-
mutatni egészségre veszélyes gom-
bafajtákat. A bíróság viszont arra 
hivatkozással nem tartotta e tényt 
perdöntőnek, hogy az esetleges 
gombafertőzés egészségkárosító 
hatása tartósan csak védőeszkö-
zök használatával garantálható. 

Ez pedig fokozott terhelést jelent 
az intézmény minden dolgozójá-
nak! A védőügyvéd ugyanakkor 
úgy véli: ha a fertőzésveszély egy-
értelműen nem állapítható meg, 
akkor a védőfelszerelés használa-
ta sem indokolt. 

A gyakorlatban ugyanis ez azt 
jelentené, hogy például a Dóm 
téri épület adottságai következté-
ben, a közös légtérhasználat mi-
att, a levéltárban mindenkinek 
légzésvédőben kellene dolgoznia! 
Am ha a per legvégül úgy zárul, 
hogy mégis csak fennáll az egész-
ségkárosodás veszélye, akkor - az 
érvényes miniszteri rendelet értel-
mében - az további intézkedése-
ket is követel a munkáltatótól. 
Sipos Márta kérdésünkre ezek so-
rában említette a kockázatnak ki-
tett munkavállalók számának 
csökkentését, a védőruházat biz-
tosítását. 

Emellett az alkalmazottak nem 
étkezhetnek, ihatnak majd ezek-
ben a helyiségekben. Felmerülhet 
az is, hogy a kutatóknak, a levél-
tárba látogatóknak szintén bizto-
sítani kell védőfelszerelést, hang-
súlyozta a jogi képviselő. 

A levéltár dolgozói számára vi-
szont az az alapvető, hogy a bíró-
ság megállapította a pótlékra va-
ló jogosultságukat, mutatott rá 
Géczi Lajos. 

N . R Á C Z J U D I T 

Dél-amerikai rovargyűjtemény a Móra múzeumban 

Óriáscincér, zöld cserebogár 
Nem kerül semmibe, 

ha többre vágyik 

Fekete Gizi játszotta, Heim Mercedes énekelte az opera főszerepét 

Vérnász-pantomim 

Jelenet az előadásból. 

Az operatársulat szombaton este tartotta a nagy-
színházban a budapesti Millenáris teátrumban 
szeptemberben bemutatott Szokolay-opera, a Vér-
nász november óta halasztódott szegedi premicr-
jét. 

Az előadás kezdete előtt a rendező, Kovalik Balázs lé-
pett a színpadra, aki elmesélte, milyen együttműkö-
dés keretében jött létre a produkció, hogyan mutat-
ták be Budapesten, majd milyen pechszéria és egyez-
tetési nehézségek miatt nem láthatta eddig a szegedi 
közönség. Azt is elmondta, a Vérnász színpadra állí-
tását tavaly két évforduló is aktuálissá tette: a Kossuth-
díjas szerző - akinek ez volt első operája - 70. szüle-
tésnapját ünnepelte, valamint ez volt a nemzetközi 
színpadokon is sikeres darab huszadik bemutatója. 

Kovalik Balázs azonban meglepetést is tartogatott: 
valószínűleg ha épp nem lenne aktuális téma az ope-
rajátszás helyzete, ezúttal is elmaradt volna a szege-
di premier, hiszen a darab talán legfontosabb szere-
pét, az Anyát alakító Kovács Annamária megbetege-
dett. így azonban - a rendező szavaival - „a nemzet-
közi operaéletben szokásos gyakorlatot" választották: 
felkértek egy énekest, hogy a színpad szélén ülve 
kottából énekelje el a szólamot, a figura pantomim-

Fotó: Veréb Simon 

szerű életre keltését pedig egy jeles színésznőre bíz-
ták. A közreműködő Szegedi Szimfonikus Zenekart 
az Amerikában három hónapon át Víg özvegy-széri-
át dirigáló zeneigazgató helyett nagybátyja, Oberfrank 
Géza vezényelte, aki unokaöccse egyik elődjeként 
1986-ban ugyanezzel a darabbal hatalmas sikert arat-
va nyitotta meg a felújított nagyszínházat. 

Igaza van Kovalik Balázsnak, aki az előadás előtt 
azon ironizált, milyen lehetetlen dolga lesz a recen-
zensnek. Épp ezért azt gondolom, méltánytalan len-
ne kitűnő produkciójáról úgy beszámolni, hogy ab-
ból épp a legfontosabb szereplő hiányzik. Bármilyen 
bravúr is a budapesti Heim Mercedestől, hogy leéne-
kelte a nehéz szólamot, és a szegedi társulat vezető 
színésznőjétől, Fekete Gizitől, hogy Bernarda Albán 
edződve operaprodukcióban is sikerült jellegzetes 
Lorca-figurát teremtenie, egy ilyen rendkívüh körül-
mények között létrejött előadás nem mérhető a szo-
kásos mércével. 

A nézőtér kétharmadát megtöltő közönség lelkesen 
fogadta a viszontagságokon is felülemelkedni tudó, 
elementáris erejű darabot. Tapsvihar köszöntötte a vé-
gül színpadra lépő Szokolay Sándort is, aki megha-
tottan gratulált a szereplőknek. 

H O L L Ó S I Z S O L T 

A közhiedelemmel ellentétben, 
igenis szépnek lehet találni a hosszú 
csápú, hatlábú, hatalmasra nőtt bo-
garakat, legalábbis erről győzött meg 
Gaskó Béla, a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum természettudományi osz-
tályának vezetője, aki bemutatta 
az óriási preparátumokat. Magyar-
országon egyedülálló nagyságú, hat-
vandarabos dcl-amerikai bogárgyűj-
temény jutott a közelmúltban a 
múzeum birtokába: Gaskó Kálmán 
budapesti gyűjtőtől vásárolta meg az 
intézmény a közel ötven bogárfajt 
tartalmazó anyagot. A javarészt az 
Amazonas vidékéről származó ro-
varok preparátumai világviszony-
latban is ritkaságszámba mennek. 
A szegedi bogárfarm egyik éke a vi-
lág legnagyobb bogaraként számon 
tartott, akár húszcentisre is megnö-
vő óriáscincér, ami kizárólag az 
amazóniai őserdőkben fordul elő, 
ma már ott is ritkán. A szegedi 
anyagot egy közel tizenhat centis 
nőstény példány gazdagítja. Na-
gyon különlegesnek számít még a 
lemezes csápú herkulesbogár, a hím 
Ecuadorból, a nőstény példány pe-
dig Brazíliából származik. Szintén 
a nagysága és ritkasága miatt vált 
kurrenssé az elefántbogár, melynek 
fején az elefánt agyarához hasonló 
kitinnyúlvány található. Földünk 
egyik legnagyobb és legszebb dísz-
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bogara a bronzos-vöiöses-arany csil-
logásé, hatlábú óriásbogár, aminek 
egy közel nyolccentis példánya ke-
rült a gyűjteménybe. 

Ezenkívül zöldes szinű szkara-
beuszok, zöld cserebogarak, vala-
mint számunkra ez idáig teljesen is-
meretlen fajok gazdagítják a külön-

leges rovarkollekciót. Gaskó Béla 
vezetésével most folynak a termé-
szettudományi kiállítás átalakításá-
nak munkálatai, az illusztris dél-
amerikai bogárfarm is rövidesen itt 
kap helyet. A tervek szerint a feke-
te kajmánbőr mellé kerül egy király-
boa és egy hatméteres anakonda 

is. A közép-amerikai sivatagot be-
mutató részben például új techni-
kával, preparátumról készített élet-
nagyságú szilikonmásolatban csör-
gőkígyókkal és tüskés békagyíkok-
kal is találkozhatnak a látogatók a 
múzeumban. 

LÉVAY G I Z E L L A 

Gaskó Béla és a dél-amerikai bogarak. Fotó: Karnak Csaba 

Most minden Renault személygépkocsi é r t ék több le t t e l lehet az Öné! Számos Twingn, 
Thalia, Clio, Mégane , Seénic. Laguna és Laguna Grandtour modell magasabb fclsze-
r r l t ségű vél tozatban felár nélkül, 8 0 - 4 0 0 ezer for in t megtakar í tássa l ! 


