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Hatvan éve jött létre a műszaki alakulat 

Veterán katonák 
találkozója 

Tegnap közölték a dolgozókkal a hírt, de senki sem lepődött meg 

Vége a Kossuth nyomdának 
Több száz egykori katona látoga-
tott tegnap Csongrádra, a har-
madik alkalommal megrende-
zett veterántalálkozóra. A Béri 
Balogh Ádám Honvéd Nyugdí-
jasklub az idén hatvanéves mű-
szaki alakulat egykori laktanyá-
jában emlékhelyet is avatott. 

„Jelentkezem, tisztelettel" - hal-
latszott mindenfelől az egykori 
Béri Balogh Ádám laktanya ud-
varán tegnap délelőtt. A műszaki 
katonák harmadik alkalommal 
megrendezett veterántalálkozó-
ján a protokolláris tisztelgés he-
lyett bajtársi kézfogással és bará-
ti vállon veregetéssel folytatták 
egymás üdvözlését a nyugdíjas 
katonák, tiszthelyettesek és tisz-
tek. A hatvanéves jubileummal 
az ünnepség résztvevői annak kí-
vántak emléket állítani, hogy hat 
évtizeddel ezelőtt, 1945-ben az 
orosz frontról hazatérő katonák-
ból hozták létre az első magyar 

vasútépítő ezredet, amely a 28. 
műszaki ezred, illetve a mai mű-
szaki egységek jogelődjének te-
kinthető. 

- Mivel utoljára 1989-ben talál-
koztunk, azt szeretnénk elérni, 
hogy - ha lehet - sűrűbben, öt-
évenként is össze tudjuk hozni a 
huszadik században szolgált baj-
társakat - mondta Ágoston Imre 
nyugalmazott alezredes, a Csong-
rádi Béri Balogh Ádám Honvéd 
Nyugdíjasklub elnöke. 

- Nagyon örülök, hogy egész-
ségben látom katonatársaimat, 
akik hozzám hasonlóan nem iro-
dában dolgoztak, hanem csapat-
munkásként vettek részt számos 
hazai és külföldi hídépítésben, 
helyreállításban és egyéb műszaki 
feladatok ellátásában - nyilatkoz-
ta lapunknak Darák József nyu-
galmazott mérnök ezredes, az 
1996-ban felszámolt laktanya 
utolsó parancsnoka. 

B. D . 

Árokba borult egy 
kisbusz a 43-ason 
Életveszélyes sérülést szenvedett annak a román rendszámú Volks-
wagen kisbusznak az utasa, amely tegnap dél körül borult árokba 
Kiszombornál. A buszban, mely a határátkelő felé közeledett, öten 
utaztak. A balesetet az okozta, hogy a sofőr telefonja megcsörrent, a 
vezető érte nyúlt, és közben áttért a szemközti sávba. A sofőr vissza-
rántotta a kormányt, a jármű az úttesten keresztbe fordult, majd a 
jobb oldali árokba borult. Az egyik hátul utazó utas életveszélyesen 
megsérült, ketten könnyebben sebesültek meg. A vezető és a negye-
dik utas sértetlen. 

Nyolc hónapja ismeretlen okból halt meg a férfi 

Holttestet találtak 
Szeged külvárosában 
Középkorú, ismeretlen férfi 
holttestére bukkantak Szegeden 
a Kereskedő köz közelében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Egy feltehetően középkorú, eddig 
ismeretlen férfi maradványaira 
bukkantak az elmúlt hét végén 
Szegeden a Kereskedő köz töltés 
felőli oldalánál, egy magasfeszült-
ségű távvezeték alatt. Az előzetes 
orvosi szakértői vélemény alapján 
a Thomas Trade Mark feliratú kék 
színű farmernadrágot viselő férfi 
több mint nyolc hónappal ezelőtt 
halt meg, egyelőre nem tudni, mi 
okozta a halálát. A holttest mel-

lett volt egy fekete sporttáska 
fényvisszaverő csíkokkal az olda-
lán. A szemle a holttest környeze-
tében ön- és idegenkezűségre uta-
ló nyomot nem talált. Az ügy kö-
rülményeit a Szegedi Rendőrkapi-
tányság államigazgatási eljárás ke-
retén belül vizsgálja. Egyben kéri a 
lakosság segítségét, hogy aki hasz-
nálható információval rendelke-
zik az elhunyt férfi személyazo-
nosságának megállapítására, je-
lentkezzen személyesen a kapi-
tányságon (Szeged, Párizsi körút 
16-22.), vagy hívja a 107-es, 
112-es rendőrségi számot, illetve 
a Telefontanú 80/555-11 l-es szá-
mát. 

Amikor még bérükért sztrájkoltak a nyomdászok. Tegnap Névery Tibor (fehérben) bejelentette: bezárják az üzemet Fotó: Frank Yvette 

Hiába ígérte a Szegedi Kossuth Nyomda 
Kft. vezetése, hogy megpróbál megoldást 
találni a gazdálkodási gondokra, nem így 
történt. Tfegnap a dolgozóknak is bejelen-
tették, a telephely bezár, mindenkinek 
megszűnik a munkaviszonya. 

Hónapok óta éltek teljes bizonytalanságban 
a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. dolgozói, 
nem tudták, mi lesz munkahelyükkel, kap-
nak-e fizetést az elvégzett munkáért. Az idei 
esztendő már úgy indult, hogy mindig csak 
részletekben utalták a nyomdászok folyó-
számlájára a járandóságot, majd májustól 
már teljes havi bérrel maradtak adósak. 

Július 14-én sztrájkba léptek a dolgozók, 
addigra a cégvezetés a májusi és júniusi 
munkabérükkel, étkezési jegyeikkel, s a csa-
ládi pótlék összegével tartozott nekik. A 
munkabeszüntetést azonban mintegy tíz nap 
után kénytelen-kelletlen felfüggesztették, 

mivel a leállás és a tárgyalások nem vezettek 
eredményre. A sztrájk második napján a má-
jusi munkabér egy részét, 17 ezer forintot 
utalt át a cégvezetés a dolgozók folyószámlá-
jára, majd az áprilisi ebédjegyeket kapták 
meg - de azóta egy fillért sem. 

Közel 130 ember került az ellehetetlenülés 
határára, egyik-másik családban a férj és a fe-
leség is a nyomdában dolgozott. A nagy múl-
tú szegedi céget a sztrájk idején tíz dolgozó 
hagyta ott, s csak augusztus 8-áig állt mun-
kaviszonyban az a 35 ember, akiket csopor-
tos létszámleépítés keretében küldtek el. Egy 
alkalommal, július 28-án végső elkeseredé-
sükben Budapestre, az anyavállalat, a Kos-
suth Nyomda Rt. Jászberényi úti székháza 
elé vonultak tüntetni, de a vezérigazgató, a 
szegedi származású Székely Károly nem vett 
tudomást volt kollégái problémáiról. 

Tegnap Névery Tibor ügyvezető igazgató ösz-
szehívta a dolgozókat és közölte velük, hogy 

Dankó-nóták a Széchenyi téren 

bezárják a telephelyet, szeptember 2-án a meg-
maradt több mint 90 ember megkapja az érte-
sítést a felmondásról, október 2-án pedig a fel-
mondó levelet kézbesítik. Az elmaradt mun-
kabéreket és a végkielégítéseket kifizetik. 

A nevük elhallgatásával nyilatkozó dolgo-
zók azt mondták, számították rá, hogy a vég 
bekövetkezik. Hetek óta nincs munkájuk, a 
partnerek visszavonták megrendeléseiket. 
Csomagoltak. Úgy tudták, már elkelt az épü-
let, annak árából kapják meg elmaradt járan-
dóságukat és a végkielégítést. 

Névery Tiborral tegnap még azt megelőzően 
beszéltem, hogy megérkezett volna Szegedre. 
Arra a kérdésre, igaz-e, hogy bezárják a nyom-
dát és a telephelyet már el is adták, a követke-
zőket válaszolta: „A nyomda a közeljövőben 
biztosan nem zár be". Kérte, délután keressem 
újra. Az ügyvezető igazgató ezt követően azon-
ban már nem vette fel a telefonját. 

F. K. 

Térzenét ad a Széchenyi téren vasárnap délután 6 
órától a szegedi Dankó Pista Oktatási, Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesület zenekara. Az önkormányzat 
az egyesülettel hároméves együttműködési megálla-
podást kötött: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma és a Munkaügyi Központ mellett a város is 

hozzájárul a cigányzenészek foglalkoztatásához. En-
nek fejében az egyesület zenekara évente tíz alkalom-
mal díjmenetesen fellép a szegedi ünnepségeken. A 
tíz alkalom egyike a vasárnapi térzene is, amelynek 
keretében a legendás szegedi dalköltő, Dankó Pista 
nótái is felcsendülnek. 

Gyorsmérlegünk: öt ivókútból négy nem jól működik 

Köztéri ivászat - technikai problémákkal 
Ha nyáron megszomjazik az ember a városban, de nem szán-
dékozik ásványvizet venni a boltban, keres egy köztéri ivókutat. A 
belvárosban jó néhány ilyenbe botlunk, vizet inni belőlük azonban 
nem is olyan egyszerű. 

Nem mindenki engedheti meg 
magának, hogy ásványvizet 
igyon a városban kószálva -
ilyenkor jön jól egy működőké-
pes ivókút. Rövid körutat tet-
tünk, hogy a leginkább látogatott 
belvárosi kutakat szemügyre ve-
gyük: alkalmasak-e arra, hogy 
betöltsék a feladatukat. Amit ta-
pasztaltunk, az sajnos eléggé le-
sújtó. 

A Radnóti Miklós gimnázium 
előtt, ahol számtalan biciklis 
próbálkozik ivászattal, csak a 
legbátrabbak vagy legigénytele-
nebbek jutnak vízhez az ivókút-
ból. A viseltes műmárvány alap-
ból kiálló rézcsőből annyira ala-
csony sugárban csordogál a víz, 
hogy az embernek a szájába kel-
lene venni, ami nem tűnik éppen 
a leghigiénikusabb megoldásnak. 
Főként, ha gyakran találkozik 
olyan látvánnyal, hogy kutya ka-
paszkodik a kútra, belefetyelni a 
vizet, miközben az okos gazdi 

nyomja számára a gombot. Ha a 
tenyerünket próbáljuk a kifolyó 
alá tenni, nagyjából ugyanannyi 
kórokozót nyelünk - csak épp a 
kezünkről. 

A Stefánián felállított díszleút 
taposós módszerrel működik. 
Azaz csak működne, ugyanis a 
vízköpők fele semmiféle nyom-
kodásra nem reagál. Kettő folyik 
ugyan, de az egyik azokból is 
csak a rézfejű sas csőrén végig-
csorogva - ami legalább olyan 
gusztusos, mint a Radnótinál. A 
játszótéren felállított kút azon-
ban remekül működik: örömteli 
oázis ez a többihez képest. 

A Roosevelt téren is folyik a víz 
- csak éppen nem a csőből, ha-
nem a taposós gumipedálból. Ha 
azonban elég kitartóak vagyunk, 
előbb-utóbb a csőben is megjele-
nik a víz. Zuhanyozhatunk is, ha 
a Honvéd téri kúthoz megyünk, 
akárcsak az a hölgy, aki éppen a 
szőlőjét próbálta óvatlanul meg-

mosni. Azt viszont nem tudta, 
hogy a kavicsoktól eldugult, mű-
anyagra cserélt kútfej körülbelül 
két és fél méter magasra lövelli 
majd a vizet. A gyorsmérleg te-
hát a következő: a meglátogatott 
kutak mindössze húsz százaléka 
működött kifogástalanul, a többi 
korántsem. 

Varga Gábor a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Kht. zöldterü-
let-fenntartási részlegvezetője el-
mondta, mindössze nyolcszáz-
ezer forintja van a társaságnak a 
harminc városi ivókút karban-
tartására, de a javítási költségek 
miatt a büdzsé dupláját is el tud-
nák költeni. Közlése szerint a 
kht. munkatársai hetente ellen-
őriznek minden kutat, de - mint 
hozzátette - teljesen „vandáibiz-
tos" megoldás Magyarországon 
nem létezik, ezért idén már egy-
milliót költöttek a kutak helyre-
állítására. A vandáloktól függet-
lenül is gyöngén csordogáló ku-
tak tényét ugyanakkor azzal ma-
gyarázta, hogy túl drága az ivó-
víz, így nem akarják pazarolni 
azt. 

T . R . 

IteMfáSSS 

A működő ivókutakat sem egyszerű használni Fotó: Frank Yvette 

S C H M I D T A N D R E A 
E R D É L Y I F O T Ó I 

Schmidt Andrea, lapunk 
fotóriportere erdélyi képeiből 
rendeznek kiállítást a makói 
Hagymaházban (Posta utca 4.). 
Az Ünnepeink - Erdély című 
tárlatot ma délután 5 órakor 
Horváth Dezső újságíró nyitja 
meg. A kiállítás szeptember 
15-éig tekinthető meg. 

K É P V I S E L Ő K A Z Ü N N E P E N 

Szabadtéri fogadóórát szervez az 
MSZP az ünnepen: a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum előtti 
sétányon a párt országgyűlési és 
önkormányzati képviselői várják 
az érdeklődőket szombaton este 
6 órától. 

B O R F E S Z T I V Á L 

C S O N G R Á D O N 
A huszonhatodik csongrádi 
napokon tegnap nyitották meg a 
borfesztivált és a kenyérünnepet, 
amelyre egész hétvégén várják az 
érdeklődőket. 

S P O R T Ö L T Ö Z Ö T , K L U B H Á Z A T 
A V A T N A K K Ü B E K H Á Z Á N 

A nemzetközi néptáncgálán hat 
nemzet táncosai lépnek fel 
Kübekházán a Petőfi téren ma 
este nyolc órától. Szombaton 
délelőtt 11 órakor ünnepi 
szentmisét celebrál Juhász (ános 
gyulai lelkipásztor a Szent István 
király római katolikus 
templomban. Este a sportöltöző 
és a klubház ünnepélyes átadása 
lesz, amelyet sportbál követ. A 
Szent István-kupa éjszakai 
futballmérkőzésein nősök 
csapnak össze nőtlenekkel, 
lányok asszonyokkal. 


