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MA 
AZ IFJÚSÁGI IRODÁ-

BAN (Dózsa Gy. u. 5.) 13-
tól 18 óráig polgári szolgá-
lattal kapcsolatos, 16-tól 18-
ig diákjogi tanácsadás. 

A MAGYAR VETERÁN 
REPÜLŐK SZÖVETSÉGÉ-
NEK szegedi szervezete 14 
órakor tartja összejövetelét a 
Kazinczy u. 2. szám alatti 
klubhelyiségben. 

A N E M Z E T I S É G I E K 
HÁZÁBAN (Osztrovszky u. 
6.) 16 órakor látogatást tesz 
Grzegorz Lubczy, Lengyel-
ország magyarországi nagy-
követe, ahol baráti találko-
zón vesz részt a Szegeden 
élő lengyel kisebbséggel. 

SZOREGEN, a művelő-
dési házban 16 órakor nőna-
pi zenés teadélután. 

I N G Y E N E S JOGI TA-
NÁCSADÁST tart a Szege-
di N ő k Klubja E g y e s ü l e t 
szervezésében női jogokkal 
kapcso la tban dr. Újvári 
Márta és dr. Szondi Ildikó 
16 órától a G y e r m e k s o r s 
Alapítvány irodájában (Dó-
zsa Gy. u. 5.). 

KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ 
18 órakor a Virág cukrász-
dában. „Erdélyi estek" 35 év 
a kolozsvári Állami Magyar 
Opera színpadán. Vendég: 
Elek Károly nyugalmazott 
tánckomikus. Közreműkö-
dik: Márton Melinda, a ko-
lozsvár i Á l lami Magyar 
Opera magánénekesnő je . 
Zongorán kísér: Nits Péter, a 
Szegedi Szimfonikus Zene-
kar művésze . Házigazda: 
Sinka Károly színművész. 

T Ö B B S Z Ó L A M Ú MA-
G Y A R O R S Z Á G c í m m e l 
Közéleti Kávéház a Royal 
Szállóban. Vendég: Grze-
gorz Lubczyk, a Lengye l 
Köztársaság budapesti nagy-
követe. Beszélgetőtárs: Trá-
ser László. 

RÉGI ZONGORISTÁK 
KLUBJA, a Hungária Szál-
lodában tartja zenés estjét 
19 órakor. 

A BARTÓK BÉLA MŰ-
V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T -
BAN 19 órakor Bornemisza 
Gergely tart előadást Nyisd 
fel a szemed címmel. 

A JATE-KLUBBAN 21 
órakor: Student est. Nosztal-
g ia-bul i ú jdonságokkal . 
Házigazda: Mátrai Róbert. 

HOLNAP 
AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN 

14 órakor Fellegvár szerep-
játék klub. 

A CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(Kertész u.). 18 és 21 óra 
között látogatható. 

ERDÉLYI ESTEK. „Is-
ten által vezérelve" 18 óra-
kor a Kortárs Galériában 
(Oroszlán u.). Beszélgetés a 
mérai református lelkészhá-
zaspárral, Mezei Csabával 
és Mezei Tündével , vala-
mint Oláh Dénes plébános-
sal. Házigazda: Márok Ta-
más. 

SZŐREGEN, A MŰVE-
L Ő D É S I H Á Z B A N (Ma-
gyar u. 14.) 18 órakor jelme-
zes farsangi bál, 19 órától 
bibliaóra. 

A JATE-KLUBBAN 22 
órakor Sunea. Resident DJ.: 
Jutási Gasper. Live act: Na-
sa-Rat. 

AZ ALKOTÓHÁZ-
B A N (Árboc u. 1 - 3 . ) 
ma, 15 óra: 15.30 faze-
kas szakkör, 16 órakor 
alkotó csemeték klubja, 
holnap, 14 órakor szö-
vő szakkör. 

• Multik és egyetemisták találkozója 

Állásokra vadásznak 

A diákok közül sokan csak tájékozódnak, mások konkrét állásajánlatok iránt érdeklödnek. 
(Fotó: Miskolczi Róbert) 

Közgazdászoknak, jo-
gászoknak, informatiku-
s o k n a k és v e g y é s z e k -
nek kínálnak elsősorban 
elhelyezkedési lehetősé-
geket a negyedik szege-
di ál lásbörzén részt ve-
vő vállalatok. A diákok 
közül s o k a n csak tájé-
k o z ó d n a k , v a n n a k 
a z o n b a n , ak ik konkrét 
á l lása ján latok iránt ér-
deklődnek. 

Elhelyezkedési lehetősé-
geket kereső egyetemisták és 
főiskolások, valamint hazai 
és mul t inac ioná l i s c é g e k 
képviselői találkoznak egy-
mással két napon keresztül a 
Józse f Att i la Tudomány-
egyetem aulájában szerve-
zett dél-alföldi regionális ál-
lásbörzén. A diákok egy ré-
sze csupán összegyűjti a ki-
helyezett katalógusokat, és 
arról kíván tájékozódni, kik-

nek milyen lehetőségeket kí-
nálnak. Mások, főleg a vég-
zős hallgatók konkrét állás-
lehetőségek iránt érdeklődve 
keresik fel a cégek standjait. 
- Számomra kedvező lehető-
ségek k íná lkoznak, mert 
elég sok számítástechnikai 
végzettségű embert keres-
nek. Van egy k ö z é p f o k ú 
nyelvvizsgám is németből, 
amely nagy előnyt jelent -
mondja Molnár Margit, a 
Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola kémia-számítás-
technika szakos hallgatója. -
Úgy látom, hogy informati-
kusok számára e l e g e n d ő 
munkalehetőség van - erősí-
ti meg a fentieket Pásztor 
Károly, aki másodéves a JA-
TE informatikus szakán. -
Eddig öt cégnél érdeklőd-
tem, és négy helyen el lehet 
helyezkedni informatikus-
ként. Szeretnék először na-
gyobb céghez kerülni, ahol 

minél többet tanulhatok, és 
örülnék, ha a vállalat a to-
vábbi szakmai képzésemet is 
támogatni tudná. 

Az állásbörzén nemcsak 
jogászok, közgazdászok és 
informatikusok számára kí-
nálkoznak elhelyezkedési le-
hetőségek. Az egyik kiállító 
cég, a Richter Gedeon Rt. 
például gyógyszerészeket , 
vegyészeket, továbbá orvo-
sokat, vegyészmérnököket 
és biológusokat keres. - Van 
olyan munkatársunk, akivel 
állásbörzén találkoztunk. Az 
idén is konkrét ajánlatokkal 
jöttünk, és e l k é p z e l h e t ő , 
hogy valakivel el tudunk jut-
ni a megállapodásig annak 
e l lenére, hogy még nincs 
diplomája - mondja Buzásné 
Kollet Edina humánszerve-
ző. Más vállalatok is kiváló 
lehetőségnek tartják az állás-
börzén való megjelenést. -
Fontos a személyes találko-

zó a leendő munkavállalók-
kal - indokolja az Online In-
formatikai Rt. részvételét 
Gara Mercedes projek-
tasszisztens. Ennél a válla-
latnál a jelentkezés első lép-
csője egy adatlap kitöltése, 
amelyre az állásbörzén lehe-
tőségük nyílik a diákoknak. 
A jelentkezőket a kérdőív 
alapján megszűrik, és két 
hónapon belül dől el, hogy 
kinek tudnak állást kínálni. 

Az állásbörze egyik szer-
vezője, Réda Mariann elége-
detten tapasztalta, hogy az 
első napon sokan ellátogat-
tak az aulába, ahol idén ti-
zenhét - jórészt multinacio-
nális - cég állított standot. A 
szervezők sajnálják, hogy a 
szegedi vállalatok közül csu-
pán egy ment el a börzére, 
amely ma ki lenc órakor 
folytatódik és délután négy 
órakor fejeződik be. 

Hegedűs Szabolcs 

A Munkaerő-piaci Alap 
rehabi l i tációs részének 
megyei keretéből február 
közepén kiírtak egy pá-
l y á z a t o t , m e l y r e a z o n 
gazdasági szervezetek je-
lentkezését vár ják , akik 
foglalkoztatnának meg-
változott munkaképessé-
gű dolgozókat. 

Az úgynevezett megválto-
zott munkaképesség nem 
munkaképtelenséget vagy fo-
gyatékosságot jelent - szögezi 
le Tóth Éva, a Csongrád Me-
gyei Munkaügyi Központ saj-
tóreferense. Ebbe körbe tarto-
zik például a magas vérnyo-
mású ács, a gerincbántalmak-
kal küzdő rakodómunkás vagy 

• Foglalkoztatási pályázat indult 

Hatvanmillió 
a megyének 

a vegyszerekre allergiás fod-
rász. A megyében közel 1400 
ilyen embert tartanak nyilván, 
akik elsősorban egészségügyi 
probléma miatt nem, vagy 
csak bizonyos korlátok között 
tudják ellátni korábbi munká-
jukat. A Munkaerőpiaci Alap 
decentralizált keretéből a me-
gyei munkaügyi központ most 
mintegy 63 millió forint össz-
értékű pályázatot írt ki, abból 

a célból, hogy segítse a meg-
változott munkaképességű 
személyek munkaviszonyban 
való foglakoztatását. E rehabi-
litációs támogatás beruházás-
hoz, felújításhoz és tárgyi esz-
köz vásárláshoz használható 
fel, s pályázóként az összes 
gazdálkodó szervezet szóba 
jöhet. Az a vállalkozás, vagy 
cég, amely új munkahelyet te-
remt a megváltozott munkaké-

pességűeknek, létszámra - és 
nem személyre - vonatkoztat-
va maximum 750 ezer forint-
nyi forráshoz juthat, ahol pe-
dig munkahelyet őriznek meg, 
a fajlagos támogatás felső ha-
tára 400 ezer forint. 

A munkaügyi központ 
szakembereinek tapasztalata 
szerint a gazdasági társaságok 
egyre erősebbek, így vélhető-
en a megyében is élénkül az 
érdeklődés. A rehabilitációs 
pályázatokat március 16-ig 
kell leadniuk az érdeklődők-
nek, s a tervek szerint április 
végére kiderül, mely megyei 
vállalkozók részesülnek a 
Munkaerő-piaci Alap támoga-
tásából. 

O. K . K . 

napló 

MA 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ, a 

7-es választókerület (Újsze-
ged egy része) képviselője 
fogadóórát tart 14,30-15,30 
órakor a Korondi utcai orvo-
si rendelőben. 

TÓTH ANDRÁS, a 19-es 
választókerület (Felsőváros 
egy része, Fodorkert) képvi-
selője fogadóórát tart 17-18 
óráig a Deák Ferenc Gimná-
ziumban (József A. sgt.). 

DR. KOZMA JÓZSEF, a 
20-as választókerület (Mak-
kosháza) képvise lője fog-

adóórát tart 15,30-17 óráig 
az Agyagos utcai óvodában. 

HOLNAP 
A FÜGGETLEN Kisgaz-

da Földmunkás és Polgári 
Párt irodájában (Szeged, Te-
leki u. 3.) 10-11 óráig dr. 
Tari Mihály ingyenes jogi 
tanácsadást tart. 

DR. Z L E H O V S Z K Y 
ILONA, a Munkáspárt jog-
tanácsosa 13-15 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart a 
Munkás Művelődési Otthon-
ban (Fő fasor 9.). 

tőzsde 

Gyengülő részvények 
• Budapest (MTI) 

A Budapesti Értéktőzsde 
részvényidexe, a BUX 1,61 
százalékot veszftett értéké-
ből szerdán, a keddi záróér-
tékénél 89 ,19 ponttal ala-
csonyabban, 5440,10 ponton 
zárt. 

Vegyesen alakult a vezető 
részvények árfolyama: gyen-
gült a Mol , a Matáv és a 
TVK, erősödött viszont az 
OTP és a Richter. 

"A Mol 3,7 százalékos 

visszaeséssel 5325 forinton 
zárta a kereskedést. A Ma-
táv-részvények 2,8 százalék-
kal lettek olcsóbbak, 1219 
forintot értek a nap végén. A 
TVK 0,9 százalékos gyengü-
léssel 2280 forinton zárt. Az 
OTP-részvények 2 százalék-
kal drágultak, záróáruk 8910 
forint lett. A Richter 7575 
forintos záróárfolyama 0,3 
százalékkal haladta meg az 
előzó napit. A kárpótlási je-
gyek 389 forintot értek. 

miről írt a DM? 
• 75 éve 

Fascista diktatúra 
Franciaországban? 

A Labour Party hivata- nek, amelynek vezetője 
Mangin generális. Macdo-
nald lapjának rendszerint 
jól értesült francia tudósító-
ja közli még azt is, hogy a 
nagy hatalmú Comité des 

los napilapja a Dayli He 
rald párisi tudósítója szen-
zációs jelentést közöl , 
amely szerint Franciaor-
szág olasz és spanyol min-
tára a fascista diktatúra kü-
szöbén áll. A demokrata 
parlamenti rendszer most 
már az utolsó napjait éli 
Franciaországban. Mille-
rand elnököt is sikerült 
megnyerni a szervezkedés-

Forges Voucher és társai-
nak vaskartellje finanszí-
rozza a szervezkedést, mely 
hallani sem akar arról, hogy 
a franciák a reparációs ter-
hek csökkentésébe bele-
egyezzenek. (1924) 

• 50 éve 
Idénynyitó verseny 

A Szegedi Lokomotív 
SK atlétikai szakosztálya 
vasárnap délelőtt tíz órai 
kezdettel tehetségkutató, 
toborzó és idénynyitó me-
zei futóversenyt rendez a 
Sztálin (Stefánia) sétányon. 
A versenyen nők és férfiak 
indulhatnak. A táv nők ré-
szére 600, férfiaknak 2000 
méter. Indulhat minden 14-

16 évet betöltött ifjú, aki 
még egyesületnél nincs iga-
zolva. A versenyen üzemek 
és iskolák hármas és ötös 
csapatokkal is részt vehet-
nek. Jelentkezni a helyszí-
nen lehet, az atlétikai szak-
osztály vezetőnél. A ver-
seny első hat helyezettje 
éremdíjazásban részesül. 

(1949) 

• 25 éve 
A város szépsége 

Mitől szép egy város? 
No, nem Velence, vagy Pá-
rizs, hanem egy város álta-
lában. Ha az embernek Így 
tennék fel a kérdést, aligha-
nem hebegne-habogna 
csak, s sok mindent monda-
na. A szépség akkor jó, ha 
maga a város rendezett egé-
sze szép. Akkor jó, ha kel-
lemes környezetet tudunk 
teremteni általa önmagunk-

nak, fenntartva Szeged 
egyéni arculatát, hangula-
tát, ha segítünk a városnak 
abban, hogy megtartsa 
egyéniségét. Egy új város 
van születőben a lakóne-
gyedek, az új utak, az új 
gyárak, a rakpart átépítése 
révén. Belátható időn belül 
nemcsak Szeged arca, de 
élete is meg fog változni. 

(1974) 

csörög a Pannon GSM 

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a 
héten N. Rácz Judittal oszthatják meg. Újság-
író munkatársunk munkanapokon reggel 8 és 
10 óra között, vasárnap 14 és 15 óra között 
fogadja hívásaikat a 06-209-432-663-as rádió-
telefon-számon. Elveszett és talált tárgyakat 
kereső' olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik 
közzé mondanivalójukat. Hirdetésfelvétel 8 és 
18 óra között a 06-80-820-220-as zöld (ingyenes) számon, illetve 
személyesen a Sajtóházban és a hirdetőirodáinkban. 

Iskolaügy. A Csongor té-
ri iskolában kedden tartott 
fórumon elhangzottak bor-
zolták fel a szülők kedélyét. 
Többek között - hiszen 
3100-an tiltakoznak az isko-
la e lköltöztetése el len -
Nyári Ferenc (tel.: 459-988) 
és V: Katalin kifogásolta az 
önkormányzat álláspontját 
képviselő Hargittai Rita által 
elmondottakat. Elhangzott 
ugyanis, hogy nem gazdasá-
gi, még csak nem is szak-
mai, hanem politikai okok 
miatt kerül sor az átszerve-
zésre. Az is elfogadhatatlan 
vélemény, mondta a két-
gyermekes anyuka, hogy 
konfliktushelyzetek megol-
dására kell nevelni a gyer-
mekeket. Az általános isko-
lások még túl kicsik és sérü-
lékenyek ahhoz, hogy egy 
iskolaügy „kezelését" meg-
tanulják. Ráadásul nem tud-
ni, négy év múlva miként 
dönt majd az újabb képvise-
lő-testület. 

Pad. Pappné kéri az ille-
tékeseket, hogy a Széchenyi 
téri buszmegállókba, illetve 
a postánál, helyezzenek el 
padokat, mert sokaknak ne-
héz állva kivárni, amíg meg-
érkezik a troli vagy az autó-
busz. 

MÁV. Kastóczki József 

olvasónk nem érti, hogy a 
Szeged-Gyula között közle-
kedő vonat indulását miért 
nem lehet úgy meghatározni, 
hogy Békéscsabán ne kelljen 
mintegy 50 percet vesztegel-
nie. Hiányolja továbbá a ko-
rábban 7 óra 20 perckor Bu-
dapestre induló vonatot is. 

Köszönet. B.-né hálásan 
köszöni és szeretné vissza is 
adni azt a száz forintot, amit 
kedden, a Mars téri busz-
pénztárnál, a gyermekei bér-
letének megvásárlásakor ka-
pott egy jó szándékú fia-
talembertől. A hölgy ugyan-
is a három bérlet kifizetése-
kor vette észre, hogy 50 fo-
rinttal kevesebb pénz van a 
tárcájában, a segítőkész fér-
finek köszönhetően azonban 
emiatt nem kellett neki ismét 
beutazni Szegedre. 

Kábeltévé. Újabb pana-
szok érkeztek rovatunkhoz 
amiatt, hogy a Szegedi Ká-
beltelevízió Társaság nem 
veszi igazán figyelembe a 
nézői igényeket, pedig az 
egy szolgáltatótól joggal el-
várható. Például bizonyos 
zenei és sportcsatornák, il-
letve idegen nyelvű adások 
sem foghatók, míg német 
nyelvű műsorból túlkínálat 
van. 

IZSZEQigÉn 


