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Gyermeknapi táncverseny 
A Probitas Alapítvány Tánc-

klubja a szegedi Arany János Isko-
la Tornacsarnokában rendezte meg 
a gyermeknapi táncversenyét. Az 
eseményen - melynek szponzora a 
Karnak Kft. volt - a Szentesi Sil-
vers TSK. a Fábiánsebestyéni Hul-
lám TSK. a Papíron SC Szeged, 
Békéscsaba, Gyula, Mczőkövács-
liáz.a, Orosháza, a Pro-Art Kiste-
lek. Bordány és Kiskunhalas, a 
Makói írisz TSK és a rendezd Sze-
gedi Probitas TSK 143 párja vell 
részt. Az egész napos, színvonalas 
program a nézőknek és verseny-
zőknek egyaránt kellemes szórako-
zási biztosított. 

A kategóriák helyezettjei. 
K-osztály. Junior I. korcso-

port. Standard táncok: I. Mizsci 
Viktor. Molnár Judit, 2. Tímár 
László. Szalai Nóra (mindkét pár 
Probitas TSK). 3. Kisapáti Balázs, 
Illés Aliz (Pro-Art Bordány). 
Latin-amerikai táncok: I. Laczy 
Gábor, Kazi Orsolya (Probitas 
TSK), 2. Varga Norbert.„Bakonyi 
Noémi (Pro-Art Kistelek). 3. Ko-
vács Tamás. Szögi Bettina 
(Probitas TSK). 

F.-osztály. Junior II. kres. 
Standard táncok: ...2. Kazi Ba-
lázs. Kisbodri Cecília (Papíron SC 
Szeged). Latin-amerikai táncuk: 
1. Fodor Krisztián, Dohor Katalin. 
2. Kőhalmi Zoltán, Magyar Zsuzsa 
(mindkét pár Probitas TSK), ...4. 
Kazi Balázs, Kisbodri Cecília. 

I ) -osztály . Jun ior 1. kres . 
Standard táncok: 1. Bozóki Csa-
ba, Szögi Szilvia (Probitas TSK). 
Latin-amerikai táncok: I. Mizsei 
Viktor. Molnár Judit, 2. Zsom 
Olivér. Viola Erna. 3. Viola Áron. 
Hcll Edina (valamennyi Probitas 
TSK). 

D-osztá ly . Junior II. kres. 
Standard táncok: ...3. Isteila Sán-

dor. Keményvári Nikolett (Papíron 
SC Szeged). Latin-amerikai tán-
cok: ...3. Isteila Sándor, Kemény-
vári Nikolett. 

C-osztály. Standard táncok: 
I. Bodó Balázs, Honti Gabriella 
(Probitas TSK). Latin-amerikai 
táncok: I. Horváth Attila. Csikkel 
Mónika (Papíron SC Szeged). 

B-osztály. Standard táncok: 1. 
Balogh Csongor. Godő Zsanett, 
...3. Papp Tamás, Balaton Renáta 
(mindkét pár Probitas TSK). 
Latin-amerikai táncok: I. Papp 
Tamás, Balaton Renáta, 2. Balogh 
Csongor. Godó Zsanett, 3. Kor-
mány Imre. Tóth Vas Anikó (va-
lamennyi Probitas TSK). 

A Probitas TSK táncosainak 
ilr.Turódiné Tóth Erzsébet, a Papí-
ron SC Szeged párosainak Ztilák 
Zsuzsanmi. a Pro-Art TS verseny-
zőinek Törökgyörgy Erika és Sza-
bó Tibor az oktatója. 

• 
A Papíron SC táncosai Szol-

nokon is versenyeztek, ahol a 
Gilluy Zoltán. Porok Helga kettős 
(D-osztály, felnőtt korcsoport) 
standarban első, latin-amerikai tán-
cokban harmadik volt. 

• 
A Probitas TSK versenyzői a 

napokban Orosházán is felléptek, 
ahol a Bozóki Csaba. Szögi Szilvia 
(D, junior II. st.), a Lángi Alajos, 
Magyarossy Léna (D, junior II., 
st.), a Balogh Csongor, Godó 
Zsanett (B, junior II., feln., st.) és a 
Papp Tamás. Balaton Renáta (B, 
junior II., feln., la,) párosok az el-
sők voltak; a Papp Tamás, Balaton 
Renáta (B, junior II., feln., st.) 
kettős a második; a Zsom Olivér. 
Viola Erna (D. junior 1., la.) és a 
Balogh Csongor. Godó Zsanett (B, 
junior II., feln., la) páros a harma-
dik helyen végzett. 

• Németh Sándor, a Szegedi Köz-
úti Igazgatóság igazgatója az aláb-
bi helyreigazítás közléséi kérte 
szerkesztőségünktől: 

„A Délmagyarország 1993. má-
jus 15-i számában megjelent „A 
város szemétdombjain" című cikk 
a Szegedi Közúti Igazgatóságra 
vonatkozóan valótlan és a jó hír-
nevét sértő tényállítást tartalmazza. 
Nem felel meg a valóságnak 
ugyanis az újságcikknek az az állí-
tása, hogy a közúti igazgatóság a 
Városgazdálkodási Vállalat ..Köz-
ponti szeméttelep" feliratú táblá-
jáért dijat akart beszedni. A cikk 
szerzőjének állításával ellentétben 
a közúti igazgatóság a reklám- és 
hirdetőtáblák - s ebbe a körbe tar-
toznak a KRESZ-ben nem szerep-
lő, valamely vállalat, intézmény te-
lepének, telephelyének megközelí-
tését segítő útbaigazftást adó táblák 
is - útterületen való elhelyezéséért 
senkitől - sem a Városgazdálkodá-
si Vállalattól, sem mástól - nem 
kért és nem kér díjat. Szabó Ferenc 

Helyreigazítás 
igazgató úrnak tehát nem kellett 
„kivágnia magát". 

A szóban forgó táblák kihelye-
zéséért dijat - közterillethasznáíati 
dijat csak akkor kell fizetni, ha 
azokat a községek (városok) belte-
rületén és közterületen helyezik el, 
de akkor sem a közúti igazgatóság, 
hanem a helyi önkormányzatok ré-
szére. (A „Központi szeméttelep" 
feliratú tábla azonban külterületen 
van. ezért az után közterülethasz-
nálati dijat sem kell fizetni) A 
cikkben említett „vita" egyébként 
abból állt, hogy a nem szabványos 
kivitelű - az előírások megsértésé-
vel - , hozzájárulásunk nélkül kihe-
lyezett tábla eltávolítására a válla-
latot felszólítottuk, majd - a válla-
lat kérelmére - hozzájárultunk a 
tábla ideiglenes fennmaradásához 
azzal a feltétellel, hogy azt - a 
megszabott határidő lejártakor -
szabványosra kicserélik." 

A R A N Y E K S Z E R -
V Á S Á R 

e n g e d m é n n y e l 
Kárász u. 6., 

Kárász u. 12., Kígyó u. 12., 
Mars tér 18. 

^ > ! S X A R A N Y 

ífJlTOPÁZ 
\ f y KFT. 

Ausztriai 
munkavállalási 

lehetőségek 
Magyar nyelvű tájékoztatás 
éjjel-nappal (hétvégén is)! 

Info-Service, 
München 

Tel.: * 
(00-49-89)140-62-89 

A Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat, 
6722 Szeged, Honvéd tér 5/B, 

megvételre felajánlja Szegeden, 
3 db, egyenként 28 nm-es raktárhelyiségének bérleti jogát. 
Irányár: 300 ezer Ft+áfa helyiségenként. 
Az. ajánlatokat a vételi összeg megjelölésével írásban lehel benyújtani 
postán vagy személyesen a vállalat központjában a titkárságon, 
az ajánlattevő neve. elme feltüntetésével, 1993. június 18-ig. 
Érdeklődni 
a 487-687/26 telefonon vagy személycsen a kereskedelmi osztályon. 

Növényvédelmi szakképesítéssel 
és targoncavezetői jogosítvánnyal rendelkező 

R A K T Á R I D O L G O Z Ó T 
K E R E S Ü N K 

Bérezés megegyezés szerint 
Érdeklődni 

az AGROKER növényvédőszer-osztályán 
pénteken 8-12-ig. Tel.: 361-855 

• Az eltelt egy esztendő 
alatt bizonyára kikristályo-
sodott, milyen jellemző 
gondokkal küszködnek a 
Tarjánban és Felsővároson 
lakók. 
- Anyagi nehézségek és la-

káshiány. Ez a két fő problé-
ma, ami nem meglepő, hiszen 
a lakótelepeken élnek a legsze-
gényebbek, a halmozottan hát-
rányos helyzetűek: munkanél-
küliek, gyesen, gyeden levők, 
rokkantnyugdíjasok, gyerekü-
ket egy fizetésből nevelő elvált 
asszonyok, k isnyugdí jasok. 
Zömmel olyan családok, akik-
nek 40-80 ezer forintos hátra-
léka van: OTP-tartozás, kifize-
tetlen villany- és gázszámlák... 
és itt vannak a szűk szülői ott-
honokból kiszoruló fiatal há-
zaspárok, akiknek nincs hol 
lakniuk. Szociális lakást nem 
kapnak, saját tulajdonra nincs 
reményük, az albérleti díjak 
pedig számukra megfizethetet-
lenek. Közülük jó néhányan 
törvénysértő úton próbálnak 
kitörni e lehetetlen helyzetből. 
Úgy, hogy feltörnek lakatlan 
lakásokat. S ezekből az óriási 
anyagi, megélhetési gondokból 
sotjáznak a családi problémák. 
Az állandó konfliktusok, ame-
lyek elől a gyerekek elmene-
külnek, és csapatokba verődve 
lődörögnek a telepen. 

• Éppen ezeknek a gyere-
keknek a becsalogatása, le-
kötése érdekében, a család-
segítő próbál művelődési 
központként is tevékeny-
kedni. 
- Azt vettük észre, hogy 

egyre több lakótelepi gyereket 
szippantanak fel a különböző 
szekták. Ezek a labilis csalá-
dokból e lmenekülő fiatalok 
szeretnének valahová, valakik-
hez tartozni, közösségre, egy 
biztos helyre lelni. S ha ezt a 
szekták tudják nekik megadni, 
akkor odakötődnek. Mi min-
dent megteszünk azért, hogy 
hozzánk jár janak. Amellett , 
hogy kiadunk nekik játékokat 
- az úgynevezett nyitott napo-
kon - , a családsegítőben is vi-
deózhatnak, olvashatnak, játsz-
hatnak, szerveztünk nekik -
és felnőtteknek is - jó néhány 
folyamatosan működő tanfo-

Ahol a használt 
ruha kincset ér 

Szeged első és egyetlen családsegítő „intézménye" a 
Tabán Közösségi Ház. Az intézmény szó idézőjelbe kí-
vánkozik, hiszen nii sem áll távolabb a Tabánban mun-
kálkodó kis csoporttól, minthogy hivatalnak, hatóságnak 
tekintsék otthonosra rendezett közösségi házukat. Má-
jusban ünnepelték egyéves fennállásukat, s ez alkalomra 
a legértékesebb ajándék számukra az volt, hogy egy esz-
tendő alatt befogadták, elfogadták őket a környékükön 
lakók, és bizalommal térnek he hozzájuk. A Tabán Csa-
ládsegítő vezetőjével, Zoinboriné Botás Máriával és 
munkatársaival az egyéves születésnap alkalmából be-
szélgettünk. • 

lyamot, mint például színjáté-
kos, illemtan, jóga, testtartásja-
vító-torna, nyelvtanfolyam, 
testsúlycsökkentő torna, auto-
géntréning. Tíz különböző cso-
portunk működött az elmúlt 
évben, valamennyi telt házzal. 
A legnagyobb baj az, hogy 
ezeket a sokakat ide vonzó 
foglalkozásokat az idén nem 
tudjuk folytatni, ha nem sikerül 
pénzt szereznünk pályázato-
kon. 

• Tavaly ingyen táboroz-
tattak gyerekeket, lesz erre 
lehetőség az idén? 
- Nem lett volna, ha nincse-

nek áldozatra kész emberek, 
akik segítenek nekünk, hogy 
mi segíthessünk a gyerekeken. 
A csanyteleki iskolaigazgató 
10 napra ingyen felajánlotta az 
ottani iskolát szálláshelyül, és 
a helyi vállalkozók hihetetlen 
kedvezményes áron biztosíta-
nak napi ötszöri étkezést a gye-
rekeknek, amit természetesen a 
családsegítő fizet. A szülőktől 
nem kérünk egyetlen fillért 
sem, hiszen az a cél, hogy a 
legszegényebb családok gyere-
keinek legyen módja a várostól 
távol nyaralni. A létszám igen 

ALTOR BT. 
Befektetési tanácsadás 
Megőrizzük pénze értékét! 

Telefon: 326-994 
Munkanapokon: 9-16 óráig. 

Mórahalom város képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

K Ö N Y V T Á R V E Z E T Ő I ÁIIÁS BETÖLTÉSÉRE. 
A pályázati feltételeket a 150/I992./XI.20./ Korm. sz. rendelet 
tartalmazza. 
A pályázathoz mellékelni kell: részletes önéletrajzot, 
diplomamásolatot, a szakmai gyakorlat igazolását. 
A pályázatokat 1993. június 27. napjáig lehet benyújtani 
Mórahalom város polgármesteréhez 
(Mórahalom, Felszabadulás u. 34.) 
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Női ruhák, blúzok 
férfiöltönyök, 

nadrágok, 
ingek 

színes pólók 
nagy 

választékban 

FANTAZIA 

RUHAHÁZBAN 
VICTOR H. U. 4. 

kevés, mindössze 30 gyereket 
tudunk elvinni. Kiválogatni a 
szegényebb közül a még sze-
gényebbet, emberpróbáló fel-
adat lesz. 

• Amint mondották, az 
anyagi, szociális problémák 
jellemzőek a gondjaikra bí-
zott két lakótelepen, de a 
családsegítő nem arra hiva-
tott, hogy segélyt adjon, 
vagy kifizesse a villany-
számlát. 
- Fizetni senki helyett sem 

tudunk, s valóban nem is ez a 
dolgunk. Ám a családi kiadá-
sok csökkentésére kínálkozik 
mód. A felsővárosi plébániától, 
a Vöröskereszttől és magán-
személyektől rengeteg haznált, 
de jó állapotban levő ruhane-
műt, cipőt, játékokat, eseten-
ként bútort is kaptunk és ka-
punk. Ezek közül válogathat-
nak a rászorulók. Élelmiszer-
utalványt, tartós élelmiszert is 
tudunk adni, igaz, korlátozott 
mennyiségben. Karácsonykor 
100 családot a jándékoztunk 
meg élelmiszercsomaggal. A 
80 ezer forintos hátralékokhoz 
képest mindez csepp a tenger-
ben, de a mindennapi gondo-

Szeged belvárosi 
társasházban 40, 60, 
8 0 nm-es lakások mág 

leköthetők júniusi 
kezdássel. Érdeklődni: 

1 4 - 1 7 . 0 0 . Telefon: 312-063 (62) 

312-969 (62) 

Balástyán 
a Hotel Orchidea 

nagytermében 
június 11-én 

ballagási ebédre 
jelentkezéseket még 

elfogadunk. 
Cím: 

Balástya. Hotel Orchidea 
Tel.: 62/378-272 

378-355 

kon valamit csak enyhít, ha in-
gyen jut meleg dzseki a gye-
reknek. ami a boltban több 
ezer forint, vagy olyan játék, 
amiről egyik-másik itteni gye-
rek még á lmodni sem mer. 
Szerencsére adakoznak az em-
berek, és nem rongyokat, hasz-
nálhatatlan lomokat hoznak, 
hanem ép darabokat, ruhából, 
játékból egyaránt. Ingyenes ak-
cióinkra tömegek jönnek el. 
Segítünk olyan apróságnak tű-
nő ügyekben, mint például for-
manyomtatványok kitöltése. 
Ha valaki látott már lakásfenn-
tartási támogatással kapcsola-
tos űrlapot, nem csodálkozik, 
hogy ennek a többoldalas pa-
pírnak a kitöltéséhez bizony 
fe lkészü l t ember segí tsége 
szükségeltetik. Errefelé pedig 
szép számmal kell ilyen nyom-
tatványokat kitölteni. Akik már 
jártak nálunk, természetesnek 
tartják, hogy ha valamit nem 
tudnak - például, hol és mi 
módon lehet segélyt kérni, mi-
kor, hol lesz árleszállítás stb. - , 
akkor tőlünk érdeklődnek. 

• Nem csak önökhöz jár-
nak, hanem a családsegítő 
munkatársai is látogatnak 
családokat. 
- Sokan kérnek tőlünk se-

gítséget nevelési, életvezetési, 
családi gondjaik megoldásá-
hoz, vagy legalábbis a megol-
dási lehetőségek számbavételé-
hez. Közel száz olyan csalá-
dunk van, akikkel rendszeres a 
kapcsolatunk, akiket gyakorta 
felkeresünk, mert folyamato-
san igénylik segítségünket, ta-
nácsainkat. * 

Kalocsai Katalin 

Vektor Szövetkezet 
jó kereseti lehetőséggel, 

nagy gyakorlattal rendelkező 
varrónőket keres. 

Utazási, ebédköltséget 
térítünk. 

Szeged, Kisteleki Ede u. 12. 

Olcsó nyílászárók a Delta Kft.-tól! 
- bejárati ajtók 11 000 Ft-tól 
- betétes ajtók 7 600 Ft-tól 
- kazxttás ajtók 10 600 Ft-tól 
- lemezeit ajtók 4 500 Ft-tól 
- kamraablakok 2 480 Ft-tól 
- nyllóablakos bejárati ajtó 

üvegezve: 16 250 Ft 
MEGRENDELHETŐ 

Ctm: Szeged-Ságváritelep, 
Szabadkai és Palánkai u. sarok. 
Nyitva tartás: hétfő, szerda, 
péntek 8-16 óráig, csütörtök 
8-18 óráig, szombat: 
8-12 óráig. Tel.: 62/323-217 

K Ö Z V E T L E N A G Y Á R T Ó T Ó L 
A L E G O L C S Ó B B A N ! 

Munkaruházati termékek rendelhetők. 
Tetszőleges fazon-, szín- és anyagválasztás. 

Igény esetén mosásálló cégjelzések, feliratok. 
Rövid szállítási határidő. 

Cím: Patrónus Ipari Foglalkoztató 
8900 Zalaegerszeg, Várkör 11. Tel/fax: 92/311-292. 

A DM-PRESS és a DELMAGYARORSZAG 
hirdetésfelvételi irodája: 

Express Utazási Iroda és Szálloda Rt., Szeged, Kígyó u. 3. 
Telefon: 481-411. Fax: 11-310. 

A DM-PRESS-be szerdán 13 óráig feladott hirdetése 
pénteken megjelenik. 

Mindenféle hirdetésfelvételi ügyben állunk szíves 
rendelkezésükre. 


