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K Ö R K É P 

BORDÁNY. A Flúgos Futamra 
várják a barkácsoló kedvű 
bordányiak nevezését. 2006. 
április 30-áig lehet nevezni a 
versenyre min imum 3, 
maximum 6 kerekű 
járgányokkal, amelyek 
robbanómotoros, kenyérgózös 
vagy mókuskerekes 
meghajtásúak. A házilag 
összeeszkábált járgányokhoz 
autó-, motorkerékpár-, 
fűnyíró-, kerékpár-, habakocsi-
és mosógépalkatrészeket és 
fődarabokat lehet felhasználni. 
A járműveknek legalább 
kétszemélyesnek kell lenniük, 
és legalább 5 kilométert kell 
megtenniük. A zsűri a bírálat 
során figyelembe veszi az 
egyedi, fantáziadús 
megoldásokat. Megfelelő 
létszám esetén a fu tam bekerül 
a falunapok programjába, a 
legérdekesebb konstrukciók 
megalkotóit értékes ajándékkal 
jutalmazzák. Előzetes 
regisztráció és bővebb 
információ Kocsispéter Zoltán 
ötletgazdától kapható a 
30/515-4145-ös 
telefonszámon. 

DESZK. Az egészséghéten ma 
nagylabor vizsgálatra várják a 
deszkieket reggel negyed nyolc 
és negyed kilenc között 
mindkét háziorvos 
rendelőjében. Szemészeti 
vizsgálatot 9 és 12 óra között 
dr. Vincze Katalin végez az 
Idősek Napközi Otthonában, 
fül-orr-gégészeti vizsgálaton 
pedig 14-től 18 óráig vehetnek 
részt a polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. 
Vizsgál: dr. Bucsai Ágnes 
szakorvos. Műszeres 
csontsűrűség-vizsgálatra várja 
a településen élőket 13 és 16 
óra között dr. Balla Beáta 
háziorvos a rendelőjében. Ma 
rendezik meg a már 
hagyományossá vált játékos 
egészségügyi vetélkedőt az 5-6 
évesek számára. A zsűri piros 
almával értékeli a helyes 
válaszokat. A vetélkedő végén 
mindenki jutalmat kap. 

DOMASZÉK. Domaszék Község 
Önkormányzata 
Képviselő-testülete ma 
köszönti a település idős és 
idősödő polgárait az idősek 
világnapja alkalmából. Az 
ünnepség délután 1 órakor 
kezdődik a sportcsarnokban. 
Az ünnepségen a polgármesteri 
köszöntő után a nyugdíjasklub 
tagjainak és a Domafa 
néptáncegyüttes műsora 
látható. Áz ebéd közben a zenét 
Kiss Szilárd szolgáltatja. 
Mindenkit sok szeretettel 
várnak! 

FORRÁSKÚT. A Jcrney fános 
Művelődési Házban újra indul 
a kézműves játszóház 
gyerekeknek. Első foglalkozásra 
ma délután 3 órától várják az 
alkotó kedvű gyerekeket. A 
foglalkozásokat minden 
pénteken ugyan ebben az 
időben tartják. 
- Péntekenként a Forráskúti 
Ifjúsági Kulturális és 
Szabadidós Egyesület, azaz a 
Fikusz várja tagjait és minden 
fiatalt a ferney János 
Művelődési Házba, klubestre 
este 8 órától. 

i 
m ó r a h a l o m . Ma délelőtt 10 _ 
órakor adják át a Móra Ferenc 
Általános Művelődési Központ 
új kollégiumát. A Remény utca 
5. szám alatt kialakított épület 
ismét visszakapja régi 
funkcióját, ahol a környező 
településekről, valamint a 
Vajdaságból érkezett 
középiskolai tanulókat 
helyezik el. Az 
avatóünnepségre mindenkit 
szeretettel várnak. 

SZEGED. A Nemzetiségek 
Házában az Országos Szerb 
Önkormányzat szervezésében 
szerb irodalmi programja 
várják az érdeklődőket ma 16 
órától. 

Könyveit és munkatársát ünnepelte a Somogyi-könyvtár 

Párbaj szabályok 
és világkrónika - örökbe 

Mihály Béla: Az én Nagy Könyvem 

Bach és Jézus 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtúrá-
ban ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Mihály Béla, a 
szentesi Lajtha László Zeneiskola igazga-
tója Lewis Wallacc Ben-Húr című könyvé-
ről beszél. 

„Édesanyámtól kaptam a könyvet ajándékba, a harmincadik 
születésnapomra. Emlékszem, milyen nagy hatással volt rám, s 
miután elolvastam, sorra vettem a kezembe hasonló témájú írá-
sokat, melyek a korszakkal, Jézus megjelenésével foglalkoztak. 
Amíg kisgyermekből felnőtté növekedtem, az iskolában, közös-
ségekben szinte szó sem esett a kultúrának erről az oldaláról. 
Sokszor elgondolkodom azon, milyen lehetőségektől estem el, 
esett el az én korosztályom, milyen távlatokat nyithatott volna a 
nevelés számunkra. 

A vallásgyakorlást, s az azzal járó külsőségeket nem érzem 
magamhoz közel állónak, s a hétköznapokban sem foglalkozom 
minden pillanatban azzal az érzéssel, ami olykor mégis meg-
érint; főként választott és nagy kedvvel művelt pályámon, a ze-
nében. A komponisták között talán nincs még egy, aki olyan 

mélyen kötődött volna Isten-
hez, olyan nagyszerűen és egy-
értelműen kifejezte volna a 
Mindenség nyelvén a szeretet, 
a létezés igenlésének és örö-
mének teljességét, mint Bach. 
Az ő muzsikáját nevezi az én 
szakmám abszolút zenének. 
Más zeneszerzők művei sok 
esetben valami konkrétan 
megnevezhető dologról üzen-
nek, egy hangulatról, egy tánc-
ról, egy kisasszonyról, a szi-
porkázóan szép zeneművek 
mellett talán csak Bach halla-
tán mondjuk ki magunkban: 
most nyilván O szól." 

Könyv-örökbefogadással és 
munkatársának kitüntetésével 
ünnepelt tegnap a Somo-
gyi-könyvtár. Kiadónk pártfo-
goltja, a Délmagyarország első 
évfolyamának kötete újjászüle-
tett , Szetey András főszerkesztő 
pedig újabb kiadványt segít. 

Holnap rendkívüli 
mellrákszűrés 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A mellrák ellenes hónap alkal-
mából két egymást követő 
szombaton - holnap és a jövő 
héten - rendkívüli mellrákszű-
rést tar tanak a szegedi rendelő-
intézet Vasas Szent Péter utcai 
épületében. Hoffmann Csilla 
főorvos elmondta: a kezdemé-
nyezéstől azt remélik, hátha 
hét végén több nőnek lesz ideje 
elmenni a vizsgálatra. 

Mindkét napra száz-száz be-

hívólevelet postáztak az 
ÁNTSZ által kiadott lista alap-
ján azoknak a 45 -65 év közötti 
nőknek, akiknek éppen most 
esedékes a szűrővizsgálat elvég-
zése. Kérik tehát az érintette-
ket, ne gondolják, hogy elírták 
a dátumot, valóban a szombati 
napra szól időpontjuk. 

A rendelőintézet dolgozói 
ezen a napon önkéntes munká t 
végeznek, ők ezzel járulnak 
hozzá a mellrák elleni küzde-
lemhez. 

Egyetemen 
a Fiatal Baloldal 
Tegnap megalakult a Fiatal Baloldal egyetemi alap-
szervezete Szegeden. Újhelyi István MSZP-alelnök 
szerint így nem pártszervezetekhez kapcsolódóan, 
hanem sokkal kreatívabb körülmények között poli-
tizálhatnak a közélet iránt érdeklődő fiatalok. Be-
mutatkozott a szervezet új országos elnöke, Ko-
mássyÁkos és a szegedi H. Nagy László, új alelnök. 

Fidesz és az iskolák 
- Klebelsberg Kunó iskolákat alapított, a mosta-
ni kormány viszont iskolákat szüntet meg -
mondta Bodó Imre, a Fidesz-MPSZ választóke-
rületi elnöke, a megyei közgyűlés gazdasági bi-
zottságának elnöke a közoktatási intézmények 
helyzetéről tartott tegnapi saj tótájékoztatóján. 
Hozzátette: az iskolák alacsony normatív támo-
gatása nem követi a költségeket, a működtető 
önkormányzatok ezért kénytelenek hitelt fel-
venni. 

A Somogyi-könyvtár régi gyűjte-
ményének két kötete talált teg-
nap örökbefogadóra. Lapunk fő-
szerkesztője, Szetey András, aki 
korábban válogatott kardvívó 
volt, örökbe fogadta báró Chap-
pon Samu A nemes vívás művé-
szetének elmélete című munká-
ját, amely Engel Lajos szegedi 
nyomdájában készült 191 l-ben. 
Szetey András neve és a feke-
te-fehér fotókkal illusztrált kö-
tet címe tizenötös sorszámmal 
került be az örökbe fogadott mű-
vek anyakönyvébe. Mivel a kis-
alakú párbajszabályzat, amelyet 
Szókefalvi-Nagy Erzsébet 
könyvtárigazgató ajánlott az 
örökbefogadó figyelmébe, nem 
szorul sürgős restaurálásra, a fő-
szerkesztő egy másik régi kötet 
megújulásában vállalt anyagi 
segítséget. Korábban kiadónk a 
Délmagyarország első, 1910-es 
évfolyamát tartalmazó kötetét 
fogadta örökbe, amelyet mos-
tanra restauráltak. Az akkori tá-
mogatásból egy másik kötet is 
megszépült: Bóna Györgyné res-
taurátor a legrongyosabbra olva-
sott 1922-es évfolyam lapjait is 
átmosta, kisimította és megerő-
sítette. 

A könyvek anyakönyvébe tizen-
hatos sorszámmal jegyezték be, 
hogy a MÉH Rt. általános vezér-
igazgató-helyettese, Szabó Csilla 
Hartmann Schedel 1493-ban írt, 

Lapunk támogatásával a Délmagyarország első évfolyamának szá-
mait tartalmazó kötet újul t meg Fotó: Schmidt Andrea 

kézzel színezett fametszetekkel il-
lusztrált csodaszép világkróniká-
ját vette pártfogásába - és vállalta 
annak restaurálási költségét. 

A Somogyi napján a munka-
társait is ünnepelte az intéz-
mény. Kollégái titkos szavazással 

Agárdi Lászlóné olvasószolgálati 
osztályvezető-helyettes munká-
ját ismerték el a könyvtár első 
szakképzett könyvtárosáról, 
Fischhof Ágotáról elnevezett ok-
levéllel. 

DOMBAI TÜNDE 

Az épületet már eladták, a szeptemberi béreket még mindig nem fizették ki az egykori dolgozóknak 

Ismét jussukat követelték a nyomdászok 
A Szegedi Kossuth Nyomda egykori dolgozóinak mintegy a fele vett 
részt tegnap azon a demonstráción, amelyen az elmaradt bérek 
kifizetését követelték. A cég tegnap délelőtt jelentősebb összeget 
utalt át 75 nyomdásznak, de az utolsó havi fizetéssel még min-
denkinek tartozik. 

A délután 2 órára meghirdetett 
demonstrációra érkező egykori 
dolgozók azt kérdezték egymás-
tól, mennyit pénzt utalt át szá-
mukra a nyomda. Volt, aki há-
romhavi bérét kapta meg tegnap, 
pár órával a demonstráció kezde-
te előtt, mások ennél kevesebbet. 
Csányi István - aki 23 évig dol-
gozott a cégnél - arra panaszko-
dott, hogy az ő számlájára mind-
össze 32 ezer forint érkezett, a 
töredéke annak, mint amennyi 
jár. Kulik Ferenc keserűen vála-
szolta erre, hogy ő ugyan meg-
kapta három havi járandóságát, 
de a szeptemberi bérrel, vala-
mint kéthavi étkezési hozzájáru-
lással még mindig tartozik neki 
egykori munkahelye. 

Varga Gusztáv, volt műszaki és 
termelési vezető szerint a mosta-
ni kifizetésektől függetlenül az 
emberek felháborodása jogos, 
ugyanis a vezetőség semmilyen 
tájékoztatást nem ad a cég jelen-
legi anyagi helyzetéről. Az egyko-
ri 160-170 nyomdász teljes bi-
zonytalanságban éli mindennap-
jait. A dolgozók utolsó 70 fős 
csoportjának október 3-ával 
mondtak fel, és azt az ígéretet 

kapták, hogy rövidesen kézbesí-
tik elmaradt bérüket. 

A céget irányító Névery Tibor 
augusztusban, az üzem bezárásá-
nak bejelentésekor - mint lapunk-
ban beszámoltunk róla - azt 
mondta, hogy eladják a nyomda 
épületét, és ebből törlesztik az 
adósságukat. A mostani kifizeté-
sig körülbelül 70 millió forinttal 
tartoztak a dolgozóknak. 

A KARVALLOTTAK 
Már az év elejétől akadozott a 
munkabérek kifizetése a Szegedi 
Kossuth Nyomda Kft.-nél. Mint em-
lékezetes, május végén sztrájkba 
is léptek a dolgozók, akkor áprilisi 
járandóságukat követelték. Megfo-
gadták, addig nem veszik fel a 
munkát, amíg nem utalják szám-
lájukra a fizetést. Az akkori meg-
bízott ügyvezető igazgató, Tulkán 
István azonban lépett és még a 
munkabeszüntetés napján kifizet-
ték a munkabéreket. A nyomda 
immáron fél éve tartó szorult hely-
zetét a vezetők azzal magyaráz-
zák, hogy sok a cég kintlévősége, 
a megrendelők nem egyenlítik ki 
számlájukat. 

Névery a demonstráción nem 
jelent meg, de kérdésünkre tele-
fonon annyit mondott, hogy 
szeptember közepén értékesítet-
ték az épületet, és ebből az ösz-
szegből fizetik ki a még fönnálló 
tartozásukat. A tulajdonosváltás 
jele, hogy az épületről lekerült a 
Kossuth Nyomda felirat, de az új 
tulajdonosra utaló táblát nem 

tettek ki. Névery üzleti titokra 
hivatkozva sem a vevő kilétét, 
sem az adásvétel összegét nem 
árulta el. 

A dolgozókat nem nyugtatták 
meg az ígéretek, ezt a Horváth 
Ferenc által szervezett tüntetés 
transzparensei is jelezték. „Hová 
tűnt a fizetésünk?", „Ne nézd le-
vegőnek a dolgozót!", „A határ-

idők nem csak ránk vonatkoz-
nak" - ezeket és hasonló tartal-
mú a feliratokat lehetett olvasni. 
A volt dolgozók tegnap egész dél-
után az üzemépület előtt álltak, 
és bár létszámuk folyamatosan 
változott, legalább 70-80 egykori 
nyomdász volt ott a demonstrá-
ción. 

SZ. GY. 

Órákig ültek a bezárt kapu előtt a nyomdászok Fotó: Karnok Csaba 


