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Energiatakarékos 
tapéta 

„Thermodekor" elnevezés-
sel olyan tapétasorozatot 
hoztak forgalomba a Nemet 
Szövetségi Köztársaságban, 
amely lényegesen kisebb fű-
tési energia-felhasználással 
azonos hőérzetet ad a vele 
burkolt helyiségekben. A so-
rozathoz jnfra vörös-visszave-
rö tapéták, a fűtőtestek mö-
gé felerősíthető visszave-
rő fóliák és hövisszaverő 
mennyezeti lapok tartoznak. 
Minden test hősugárzást bo-
csát ki a hőmérsékletétől 
függő mértékben. Ezt a hő-
sugárzást nagymértékben el-
nyelik, majd hővezetéssel a 
külső oldalra továbbítják a 
közönséges falak. Ennek kö-
vetkeztében a falak hőmér-
séklete kisebb, mint a szoba 
levegőjének hőmérséklete. 
Az infravörös-visszaverő fal-
bevonat — fényes fémtapéta 
vagy dekoratív felületű, ref-
lektáló tapétaréteg — az inf-
ravörös sugárzás jelentős ré-
szét visszasugározza a helyi-
ségbe. A fűtőtestek mögé 
felerősített visszaverő lap 
megakadályozza, hogy a hő-
sugárzás egy részét elnyelje 
a fűtőtest mögötti fal. Ez 
növeli a fűtőtest fütöhatását. 

Gyerekeknek - a bűnözésről 
Szeged városában egészen 

idáig csak a középiskolák 
rendeztek időnként rendha-
gyó osztályfőnöki órát. mely 
keretében a rendőrség egy-
egy meghívott szakértője be-
szélgetett a gyerekekkel a 
fiatalkori bűnözésről és kap-
csolt részeiről. Az idei tan-
évben a Móra Ferenc Altalá-
nos Iskola is szükségesnek 
látta, hogy fölvegye a kap-
csolatot a szegedi rendőrka-
pitányság bűnügyi osztály-
vezetőjével, Beslin László-
val. 

Milyen is a Móra iskola, 
miért szorgalmazza a szoro-
sabb együttműködést? 

Molnár Imréné, az intéz-
mény igazgatója elmondta, 
hogy javarészt hátrányos 
helyzetű gyerekek járnak e 
Zászló utcai iskolába. Ré-
gebben a tanulók fele volt 
állami gondozott, most a 220 
tanulóból ötvenötén szorul-
nak intézményesített gondo-
zásra; 93 gyerek pedig kife-
jezetten veszélyeztetett. Sok 
a túlkoros tanuló, az össz-
létszámnak körülbelül 27 
százalékát teszik ki az ilyen 
gyerekek — tájékoztatott 
Molnár Imréné. s hozzátet-
te: a város egész területéről 
jobbára ők veszik fel a má-
sutt problémásnak minősülő 
tanulókat; a körzetek ez 
esetben nem számítanak. 

Kezdeményező: o Móra iskola 

Jogi 
tanácsok 

Zs. F.-nc szegedi olva-
sónk kérdezi: a tanácsi 
bérlakás bérlőjének halála 
esetén ki jogosult a la-
kásbérleti jogviszony 
folytatására. Hogyan kell 
eljárni, hogy a jogosult 
részere a lakást a tanács 
kiutalja? 

A rendelkezések szerint 
a bérlő halála esetén a la-
kásbérleti jogviszonyt az 
egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha-
és nevelt gyermeke, továbbá 
az örökbefogadó, a mostoha 
és nevelöszülője folytathat-
ja, ha a bérlő halálakor 
állandó jelleggel a lakás-
ban lakott. Az elhalt bérlő 
gyermeke, ideértve az örök-
befogadott, a mostoha és 
nevelt gyermeket is — más 
folytatásra jogosult bentla-
kó személy hiányában — a 
lakást akkor is igényelheti, 
ha a bérlő halálakor nem 
lakott ugyan a lakásban, 
de máshol nincs lakása, a 
lakásigénylését a lakásügyi 
hatóság még a bérlő halála 
előtt nyilvántartásba vette. 

Az elhalt bérlő testvére, 
illetve élettársa is folytat-
hatja a lakásbérleti jogvi-
szonyt; a testvér akkor, ha 
legalább hat hónapja, az 
élettárs pedig akkor, ha 

legalább egy éve állandó 
jelleggel a lakásban lakott. 
Jogosult a bérleti jogviszonv 
folytatására az elhalt bérlő 
eltartója is, ha tartási szer-
ződés jóváhagyásától a bér-
lő haláláig legalább egy év 
eltelt és az eltartó a bérlő 
halálakor — legalább egy 
éve állandó jelleggel — a 
lakásban lakott, és tartási 
kötelezettségének is elegei 
tett. 

Nem tarthat iéényt a la-
kásbérleti jogviszony foly-
tatására az a személy, aki-
nek, vagy házastársának a 
tulajdonában ugyanabban a 
városban (községben) a 
jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfe-
lelő beköltözhető lakása van. 

A lakásbérleti jogviszony 
folytatásához szükség van 
a jogosultság elismerésére 
Az elismerést a bérlő halá-
lától számított 30 napon 
belül a lakásügyi hatóságtól 
kell kérni. Ez a jogosultság 
elismerését 90 napig függő-
ben tarthatja, és azt eluta-
síthatja, ha a lakás szoba-
száma nagyobb, mint a ké-
relmező lakásigényének fel-1 

A lakásbérlet 
iolyialásáról 

ső határa. Ebben az esetben 
a jogosult részére — ha-
táridőn belül — a jogsza-
bályban meghatározott kö-
vetelményeknek megfelelő 
lakást kell kiutalni. (Ez a 
rendelkezés az elhalt bérlő 
egyeneságbeli rokona esetén 
nem alkalmazható). 

A bérleti jogviszonyt a 
jogosult változatlan feltéte 
lek mellett folytathatja. A 
-lakáshasználatot azonban 
köteles — ugyancsak vál-
tozatlan feltételek mellett — 
továbbra is biztosítani azok 
számára, akik a bérlő ha-
lálakor a lakásban laktak 

Dr. V. M. 

— Tanuló, aki másutt 
problémásnak minősült: 
szép körülírás, és gyakran 
igaz is — mondta az igazga-
tónő. — Tavaly például át-
irányítottak hozzánk egy kis-
lányt. Tövig levágatta haját, 
csak egy taréjt hagyott meg 
magának. így járt iskolába. 
Rengeteg egyéb gond is volt 
vele. Eredeti intézményében 
nem vállalták, mi viszont 
igen Itt tiszta lappal in-
dulsz. a hajad kinő. kizáró-
lag tőled függ minden" — 
mondtam neki, s lám, a pre-
koncepcióktól mentes, szere-
tetteljes gondoskodás meg-
hozta gyümölcsét: a kislány 
nagyon jól beilleszkedett a 
közösségbe, frizuráiára pedig 
rá sem lehet fogni, hogv 
punkos volt valaha. — Van-
nak tehát gyerekek, akikkel 
szép eredményeket lehet el-
érni; egy tanulónk néldául a 
Radnótiba jelentkezett egy-
kor, s el is végezte, sőt az 
egyetem jogi karára is jutot-
tak be volt Mórások. 

De hát sajnos, nem ez a 
jellemző . .. Itt, ebben az is-
kolában tanulta a betűvetést 
az a tanuló is, aki megfoj-
totta a nevelőapját, s föl le-
hetne még sorolni jó néhány 
ismert családnevet, melvek 
tulajdonosaihoz bűn és bűn-
hődés képzete rendelődik. Az 
ő gyerekeik is ide járnak is-
kolába — tájékoztatott az 
igazgatónő, indokolva: miért 
tartotta szükségesnek az in-
tézmény és a rendőrség kap-
csolatát az egyébként már 
megalakult, iskolaigazgatók-
ból álló bűnmegelőzési aktí-
ván túl is erősíteni. 

— Beslin őrnagyot igen 
empatikus, a gyerekek nyel-
vén nagyon értő embernek 
ismertem meg. s ha már 
adott volt a lehetőség, meg 
is kértem: tartson nálunk 
..rendhagyó" osztályfőnöki 
órákat, nevelői és szülői ér-
tekezleteket, ha ideie enge-
di — mondta Molnár Imré-
né. 

— A fölsoroltakból az 
utóbbi, sajnos, nem tudott 
megvalósulni — kezdte Bes-
lin László —, tekintve, hogy 

Véradások májusban 
Május hónapban 1767 fő 

691 liter vért adott a Vörös-
kereszt és a véradóállomás 
szervezésében. A cipó ktsz 
dolgozói közül 18-an, az épí-
tőipari szövetkezettől 39-cn, 
a paprikafeldolgozó vállalat-
tól 162-en, a tűzoltóktól és a 
mentőktől 40-en, az Agro-
kertöl 16-an, a Zöldért ki-
rendeltségétől 22-en, a fe-
hér-tói halgazdaságtól 12-en, 
a Károlyi kollégiumból 20-
an, a Csomitervtöl 15-en, 
a sörgyárból 11 -en, a Szege-
di Kendergyárból 69-en, a 
Nivó ipari szövetkezettől 16-
an, Forráskűtról 60-an, a 
Balástyai Móra Téeszből 60-

an, a seprű- és ecsetgyárból 
53-an, a cipőgyárból 50-en, 
az Állami Biztositótól öten, 
Bordányból 114-en, az 
SZKV-tól 81-en, a Dégáztól 
43-an, a megyei bíróságtól 
négyen, a vízművek és für-
dőktől 43-an, a Felszabadu-
lás Tsz-ből 70-en, az MTA 
Biológiai Központjából 47-
en, a gabona- és malomipari 
vállalattól 25-en, a Szegedi 
Háziipari Szövetkezettől ha-
tan, az Ikarusztól 75-en, a 
Szűcsipari Ktsz-től 32-en, a 
kábelgyárból 71-en járultak 
hozzá beteg embertársaik 
gyógyulásához. 

mindössze két (2) szülő jött 
el a megbeszélésre... A 
rendhagyó osztályfőnöki 
órának ellenben nagy sikere 
volt. A gyerekek megszavaz-
ták: tanár az órán ne legyen 
benn — s azután olv feszült 
figyelemmel hallgatták, amit 
mondtam, hogy a nevelők el 
sem tudták képzelni oda-
kinn: mitől ez az óriási szi-
lencium? Tán csak nem . . .? 
— A gyerekek kérdései 
egyébként alapvető értékza-
varok tisztázására adtak jó 
alkalmat, így például a ..ki 
Magyarország leghíresebb 
rablója?" hangzású érdeklő-
désre adott válaszból egye-
bek közt az is kiderülhetett, 
hogy egy rabló sohasem ..hí-
res". legföljebb „hírhedt" 
(sőt „hírhedett"), ami igen 
nagy különbség.. . Nem be-
szélve arról, hogv a „műfa-
jilag" tiszta bűnözés manap-
ság gyakorlatilag megszűnt. 
Olyan rabló, aki csak rabol, 
nincsen. A különféle bűnözé-
si formák ugyanis vonzzák 
egymást, aki tehát belekeve-
redik az egyikbe, könnyen 
azon veszi észre magát, hogy 
elkövette a másikat is. 

Ezenkívül egyébként na-
gyon sok más kérdésre is 
választ vártak a gyerekek. 
„Milyen büntetést kapnak a 
bőrfejűek, a fajgyűlölők?" — 
kérdezték például, nem tit-
kolva: mélyen elítelik a 
„szkinhedeket". (..Ez hülye-
ség" — mondta egyikük, mi-
kor megtudta, mi is az a faj-
gyűlölet.) — „Ha egy ( . . . ) 
éves fiú társát veszélybe 
hozza úgy. hogy az meghal, 
milyen ítéletet hoz a bíró-
ság?" — így szólt a másik 
kérdés. Érdeklődtek az iránt 
is, miként lehet valakiből 
rendőr, küzd-e a rendőrség 
létszámhiánnyal. valamint, 
hogy miért szereti a rendőr 
a szakmát. — ..Kellett-e már 
használni a kommandót?" — 
a kérdés egyfajta tájékozott-
ságot jelez. — S ami a legin-
kább érdekelte a gyerekeket: 
a kábítószer. Miről ismerjük 
föl a kábítószereseket, mibe 
kerül a kábítószer nálunk, 
hogyan lehet hozzájutni . . . 
Megtudhatták a gyerekek: a 
kábítószerrel való bármine-
mű kapcsolattartást koránt-
sem „önmagáért" büntetik, 
hanem, mert a kábítószer 
úgy vonzza a bűnözést, mint 
vasreszeléket a mágnes. A 
kábítószeres elkövethet bűn-
cselekményt egyrészt a kábí-
tószerért, másrészt a kábító-
szertől, harmadrészt pedig 
bűncselekmény áldozatává 
válhat a kábítószer miatt. 

A fölsorolt példák látva 
láttatják: érdeklődőek, nyi-
tottak a hátrányos helyzetű 
gyerekek — csak épp a szem-
léletmódjukon kellene vál-
toztatni. A Móra iskola által 
kezdeményezett, e célt szol-
gáló törekvés idővel — ha el 
nem gépiesedik — széles 
körben elterjesztendő gya-
korlattá nőheti ki magát. 

Farkas Csaba 

s^- M i ? H o l ? M i k o r ? 

Szeged a hazai lapokban 
RálcrmeltségI vizsga Szegeden 

/ Mátraházi Zsuzsa — Magyar 
Nemzet. Melléklet. — máj. 20. 

Nézőpontja válogatja : Milyen 
legyen az ÚJ tanácstorvény? / 

Szentkirályi András — Magyar 
Hírlap. — jún. 14. — A Szegeden 
megtartott tanácskozásról. 

Nyári színház, hangversenyek, 
kiállítások : A szegedi Dóm 
tértől a miskolci belvárosi sza-
badtéri színpadig / . . . összeáll. 
Niedzielsky Katalin = Békés 
Megyei Népújság. — jún. 15. 

Túl a szegcdi Alsóvároson . . . 
/ Majoros Tibor Szabad Föld. 
— Jún. 17. — Beszélgetés Király 
Zoltánnal. Szeged országgyűlési 
képviselőjével. 

Baksl hétköznapok / M. T. — 
Szabad Föld. — Jún. 17. — Szer-
ző: Majoros Tibor. 

„Mostanában nom versekot 
olvasok" : Beszélgetés Király 
Zoltánnal / Bérezés László = 
Film, Színház. Muzsika. — jún. 
18. : 111. — A szegedi televízió 
szerkesztőjével , országgyűlés i 
képviselővel. 

1988/25. 

Talán hirdess egy új igét! / 
Gazsó L. Ferenc, Zoloi Miklós 
= Maeyar Hírlap Melléklet. — 
jún. 18. — Szegcdi deviáns fia-
talokról. 

Külföldi énekesek a szegedi 
Dóm téren = Petőfi Népe. — 
jún. 18. — Verdi „Don Carlos" 
című operájában a szabadtérin. 

Forgószínpad : Üj arcok, új 
szereplők öt város színházában 
/ Virágh Tibor = Vasárnapi Hí-
rek. — jun. 19. — A szegedi 
színházról is. 

A finn politikai dclceáeió 
Szegeden és Egerben : Testvér-
városok példája => Magyar 
Nemzet. — jún. 20. 

Finn vendégek Szegeden és 
Egerben : Folytatódlak a 8. 
magyar—finn barátsági hét ren-
dezvényei = Népszabadság. — 
jún. 20. 

Szénából épített bunker : A 
makkosházt nyár epizódjai / 
Tanács István - Népszabadság. 
— jún. 20. — A szegedi lakóte-
lepről. 

Egy asztalnál a kutatók, gyár-
tók, felhasználók / Czauncr Pé-
ter — Népszava. — jún. 20. — A 
szegedi Szent-Györgyi Albert 
Körről is. 

Vadász Endre-emlékkiállítás / 
Sz. Kürti Katalin = Művészet. — 
5. sz. — Szegedi grafikus volt. 

Újjáalakult a szegcdi pártbi-
zottság : NKFV — Olajterv — 
GOV — SZKFI / P. Gy. = Alföl-
di Olajbányász. — 6. sz. — 
Szerző: Papp György. 

A Központi Bizottság tagjává 
választották : Judtk István, az 
NKFV termelőmestere beszél 
életéről és munkájáról / B. A. 
— Alföldi Olajbányász. — 6. sz. 
— Szerző: Blstey András. — Az 
NKFV szegedi üzemének terme-
jómestete. 

Tejtermelési verseny, 1987 = 
Kistenyésztök Lapja. — 6. sz. : 
ill. — A- díjazottak között 
Csongrád megyei és szegedi ter-
melők is sserepeinek. 

1988. JÚNIUS 22., SZERDA — NÉVNAP: PAULINA 
A Nap kel 4 óra 47 perckor, és nyugszik 20 óra 45 perekor. 
A Hold kel 12 óra 52 perckor, és nyugszik 0 óra 42 perckor. 

VIZAULAS 
A Tisza vízállása Szegednél kedden plusz 190 cm (apadó). 

HETVENÖT ÉVES 
Weöres Sándor (sz. 1913) Kos-
suth-díjas költő. 

MOZIK: 
Vörös Csillag: délelőtt in. dél-

után fél 4. háromnegyed 6 és 8 
órakor: Ritz fürdőház (színes, 
m. b. angol film. IV. helyár! 
Csak 16 éven felülieknek!). 

Fáklya: fél 3 órakor: A bal-
kezes ezermester (szines. m. b. 
szovjet mesefilm) háromnegyed 
5 és 7 órakor: Gyilkosság a sö-
tétbon (szines dán krimi. II. 
helyár!). 

Szabadság: 3 órakor: Szere-
lem második vérig (szines ma-
gyar film. II. helyár!) negyed 6 
órakor: Casanova. I—II. rész 
(szines olasz film. Csak 18 éven 
felülieknek!). 

Filmtéka: fél 6 és fél 8 óTa-
kor: Érintés (színes svéd film). 

Kiskórössy halászcsárda (vi-
deomozi) délután 4 cs este 8 
órakor: Téli gyilkosságok (szí-
nes amerikai krimi). 

Kiskórössy halászcsárda, kert: 
este 10 órakor: 48 óra (színes 
amerikai krimi. V. helyár!). 

Kertmozi: este 9 órakor: El-
szabadult indulatok (amerikai 
film. IV. helyár!). 

Sziksóstói kemping, kcr l : 
(Puszta-pajta) este 9 órakor: 
Gyilkos robotok (tudomanyos-
Cainlasztikus film). 

Nyugdíjasmuzi: délután 5 
órakor: Csárdáskirálynő (ma-
gyar film). 

Éva presszó: fél 9 órakor: 
Meztelen ököl (feliratos hong-
kongi film). 

ÜGYELETES 
GYÓGYSZERTÁR 

Klauzál tőr 3. szám (13/57). 
Este 8 órától reggel 7 óráig. 
Csak sürgős esetben. 

BALESETI, SEBÉSZETI 
ÉS UHOI.OGIAI 

FELVÉTELI ÜGYELET 
Ma a balesetet szenvedett sze-

mélyeket Szegeden az Idegsebé-
szed Klinika (Pécsi u. 4.) veszt 
tel, sebészett es urológiai felvc-
tell Ugyeletet a II. kórház (Tol-
buhin sgt 17.) tart. 

Gyermeksérültek és gyermek-
sebészeti betegek ellátása a 
Gyermekklinika gyermeksebé-
szeti osztályán történik. 

ÉJSZAKAI 
ORVOSI ÜGYELET 

Este 7 órától reggel 7 óráig « 
felnőttlakosság részére: Szeged, 
Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. 
Teleion: 10-100 

GYERMEKORVOSI 
ÜGYELET 

Munkanapokon 13 órától más-
nap reggel fél 8 óráig, szomba-
ton, vasárnap és munkaszüneti 
napokon reggel fél 8 órától más-
nap reggel fél 8 óráig a tenin 
krt. 20. sz alatti körzeti gyer-
mekorvosi rendelőben történik 
s sürgős esetek orvosi ellátása. 

GYERMEK 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI 

ÜGYEI,ET 
Ma este 19 órától holnap reg-

gel 7 óráig a Fül-Orr-Gégekli-
nika tartja. Szeged. Lenin krt. 
111. Telefon: 21-12? 

FOGORVOSI ÜGYELET 
Hétfőtől péntekig 22 órától 

reggel 6 óráig, szombaton reg-
gel 7 órától nélfö reggel 7 órá-
ig: Szeged. Zöld S. u. 1—3. 
Telefon: 14-642. 

SOS LELKISEGÉLY-
SZOLGALAT 

Mindennap este 7 órától reg-
gel 7 óráig. Telefon: 11-nno. 

IFJÚSÁGI DROGTELEFON: 
54-773 

Hétfőn és csütörtökön délután 
» órától 6 óráig hívható 

16.35: Hírek 
16.40: RTV-közönség-

szolgálat 
16.45: Vletrovi indiánok 

— (ism.) 
18.10: Veszprémből 

jelentjük . . . 
18.25: Álljunk meg egy szóra! 
18.45: Tv-torma 
18.50: Cim-cim 
19.10: Esti mese 
19.30: Hiradó 
20.05: Labdarúgó EB — 

elődöntő mérkőzés 
Kb. 

2 2 . 0 0 : — 
22.55: Egy kistenger, 

egy kis muzsika 
kb. 

22.30— 
23.25: Híradó 3. 

BUDAPEST 2. 
17.20: Képújság 
17.25: Hírek német nyelven 
17.30: Dél-alföldi mozaik 

XV11I. VESZPRF.MI 
TÉVÉTALÁLKOZÓ 

18.30: Bánk bán — tv-játék 
— (ism.) 

21.00: Hiradó 2. 
21.15: Apám. Bartók Béla 

— (ism.) 
22 00: Megújuló kerámia 
22.40: Képújság 

BELGRÁD I. 
17.40: Hiradó 
18.00: Körzeti hiradú 
18.30: Rajzfilm 
18.40: Vetélkedő 
19.15: Rajzfilm 
19.30: Hiradó 
20.00: Santa Fe — osztrák 

tv-film 
21.35: Riport 
22.05: Híradó 
22.25: Éjszakai műsor 

Rádió 

8.20 
8.50 
9.00 

11.00 
12.45 
13.00 

14.10 
14.25 
15.00 
15.30 
13.46 
16.05 
17.00 
17.30 

17.42 

18.02 
19.15 

0 Tévé 
BUDAPEST 1. 

8.55: Tv-torna 
9.00: Képújság 
9.05: A Játsszunk báb-

színházat mesét 
9.15: Tele-fény-kép 
9.40: Idölabírtntus — (ism.) 

10.05: Jákob és Adele — (ism.) 
10.50: Képújság 

20.15 

20.30 

21.00 
22.30 
22.55 

8.05 
9.05 

9.50 
I.1.05 
I I . 1 0 
11.30 
12.10 
12.30 
13.05 

13.35 

I4.no 
15.05 
17.05 
17.3U 
18.30 
19.05 
20.00 
20.30 
21.05 

21.23 
22.02 

KOSSUTH 
Eco-mix 
Külpolitikai figyelő 
Napközben 
Társalgó 
Törvénykönyv 
Klasszikusok 
délidőben 
A magvar nyelv századal 
Operaslágerek 
Zengjen a muzs,ika! 
Hagyományápolók 
Popy: Keleti szvit 
TVliszajjul ' 
Olvastam valahol 
„Megszólal 
a kimondhatatlan . . ." 
Könnyűzene 
Jugoszláviából 
Könyvszemle 
Psyche — 
Weöres Sándor 
monodráma Ja 
Daróczl Bárdos Tamás: 
Lakodalmi koszorú 
Tilalomfák az. atom-
fegyverkezés útjában 
Nyári dallamok 
Kapaszkodó 
Lemezmúzeum 
PETŐFI 
Napraforgó 
Idősebbek hullám-
hosszán 
Rivaldafényben 
Világújság 
Térkép és útravaló 
Balaton rádió 
Nótamuzsika 
Postabontás 
Szirtusz. kapitány 
és a 12 nevelőnő 
Edmondo De Amicis: 
Szív — 3. 

Változatok egy pályára . 
Pihenőidő 
Inlimlista 
ötödik sebesség 
Ganázs 
Albumajánlat 
Az illem nyomában 
Big May bel lo felvételei 
A kápolna titka — 
Galgóczi Erzsébet 
regénye 
Nóták 
A Kattogó kabaré külön-
kiadása 
Böngészde a zenei 
antikváriumban 

AZ ORSZÁGOS SZAKIPARI VÁLLALAT 
szegcdi kirendeltsége 
(elvételt hirdet 

melegburkoló 
festő-mázoló 
hidegburkoló 
szakmában 

magas kereseti lehetőséggel, 

teljesítménybérezés alapján. 

Az érdeklődő, jelentkező szaktársakat 

a Komócsin tér 9. sz. alatti irodánkban várjuk. 


