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Kedves olvasóink! Közérdekű problémái-
kat, észrevételeiket, tapasztalataikat ezen a hé-
ten Kéri Barnabás ügyeletes újságíróval oszt-
hatják meg, aki munkanapokon reggel 8 és 10 
óra között, vasárnap 14 és 15 óra között a 06-
20-9432-663-as rádiótelefon-számon várja hí-
vásaikat. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve ta-
lált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink 
ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandó-

jukat Hirdetésfelvétel: 8 és 18 óra között a 06-80-820-220-as zöld 
szúmon, illetve személyesen a Sajtóházban és hirdetőirodáinkban. 

Tehertaxi. Többen is felfi-
gyeltek korábbi lapszámunk-
fon, a Csörögben közölt taxis 
Panaszra. Telefonálónknak 
egy kétórás költöztetésért 
húszezret számláztak. A Tem-
P° taxi két teherfuvarozója -
K- S. és T. A. - pontosította 
32 információt: bár a panaszos 
a fuvart egyik kollégájukkal 
beszélte meg, de nem vele vé-
geztette; a tempós módszer lé-
pege, hogy az ügyféllel elö-
ntésen megállapodnak a fu-
var árában. De Sándorfalvá-
ré1. a 251-893-as telefonról is 
h'vott bennünket egy olva-
fönk, aki történetesen teherta-
Xls- Szerinte egy tehertaxi a 
taxaméterről, és a jól látható 
feiyen kifüggesztett díjtáblá-
zatról ismerhető fel. Márpedig 
ha kétórás fuvarért húszezret 
számláztak, akkor az az autó 
f tehertaxi volt. Telefo-
nálónk taxiórája egy ilyen 
taunka után legföljebb né-
gyezret mutatna. 

Büdös. A József Attila su-
gárút és a Budapesti körút ke-

reszteződésében napok óta el-
viselhetetlen disznószag van -
panaszolta telefonálónk a 481-
782-ről. Kérte, hogy az illeté-
kesek igyekezzenek kideríteni 
a lakónegyed életét megsza-
gosftó bűzforrás hollétét. 

Dühöngő. Nevének elhall-
gatását kérte az az olvasónk, 
aki a Tisza Volán Rt. üllési 
diszkójáratán tapasztaltakat 
kívánta elmondani. A hölgy a 
hét végén Üllésen járt szóra-
kozni. Visszafelé alig mert 
felszállni a buszra, amelyen a 
fiatalok a sofőr többszöri ké-
rése ellenére is randalíroztak, 
a békés utasok fejéhez súlyos 
telefonkönyvet vágtak, miköz-
ben a jegykiadó automatát pü-
fölték. Olvasónk jól tudja, a 
busz vezetője semmit sem te-
hetett a vandálok ellen, úgy 
érzi azonban, hogy a jóérzésű 
utazók védelmére az üllési 
diszkóból Szegedik kísérhetné 
a fiatalokat egy-egy kidobóle-
gény. 

Városi ösztöndíj 
o Szegeden tanulóknak 
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hogy az ösz-

töndíj nem szociális támoga-
tás, hanem a kiváló tanulmá-
nyi és tudományos munka el-
ismerése. Az ösztöndíj létre-
hozásával a város vezetői azt 
szeretnék elérni, hogy az itt 
tanulók ne csak az alma ma-
terhez, hanem a városhoz is 
kötődjenek. - Nem titkolt cé-
lunk és vágyunk, hogy a leg-
kiválóbb hallgatók a diploma 
megszerzése után is Szege-
den maradjanak, itt dolgozza-
nak - mondta a polgármester. 

Rácz Béla, a Szegedi Fel-
sőoktatási Szövetség elnöke 
elmondta: a helyi felsőokta-
tás és a város vezetői január-
ban egyeztették rövid- és 
hosszú távú elképzeléseiket, 
és a két fél jó kapcsolatának 
azóta számos jele mutatko-
zott. Ennek tekinthető az 
ösztöndíj létrehozása is. -
Reméljük, hogy néhány év 
múlva a legkiválóbb hallga-
tók büszkén foglalják majd 
életrajzukba, hogy Szeged 
város ösztöndíjasai voltak -
mondta a szegedi egyeteme-
ket és főiskolákat képviselő 
szövetség elnöke. Az ösztön-
díj létrehozását üdvözölte 
Jancsák Csaba, a hallgatói 
önkormányzat elnöke is. Az 
ösztöndíjra szeptember 1-15 
között lehet majd pályázni. 
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• ,,Nagyon szerettem volna egy kislányt" 

Nyolcan - havi százból 
A Csillag család négy 

éve él Szegeden. A népes 
família Baksról költözött 
be a v á r o s b a . László, 
Krisztina, Viktor, Dénes, 
Levente, Rebeka, Virág és 
Szemirámisz egy hatvan 
négyzetméteres panella-
kásban élnek Felsóváro-
son. Bár iskolaszünet van, 
vakációról nem is álmod-
nak. Hogy mi jár a fejük-
ben? Alább elmondják. 

- Szia, téged hogy hívnak? 
- Szabó Szilárd. Es titeket? 
- Csillag Rebeka és Csillag 

Virág. 
- Ikrek vagytok? 
- Dehogy! ....Most tanulunk 

kerékpározni! 
- Láttam. Már nagyon jól 

megy! 
- A biciklit apukánk találta 

egy kuka mellett kidobva, és 
hazahozta nekünk. Csak az a 
baj, hogy Levente és Dénes is 
mindig biciklizni akar. 

- Ki az a Levente és Dénes? 
- A testvéreink. 
- Négyen vagytok testvé-

rek? 
- Nem. Hatan. Ott van még 

Viki és Szemirámisz is. 
A fenti terefere egy szegedi 

játszótéren zajlott. A szerző 
így talált rá a Csillag családra. • 

A népes família Felsőváro-
son lakik egy 60 négyzetméte-
res, kétszobás panellakásban. 
Csillagék 1995 májusában köl-
töztek be Baksról Szegedre, 
ahol albérletről albérletre ván-
doroltak, mert hol eladták a fe-
jük fölül a lakást, hol meg fel-
mondtak nekik, mert nem fi-
zették időben az albérleti díjat. 
A felsővárosi albérletbe idén 
áprilisban költöztek be. - A la-
kástulajdonosok közül sokan 
azonnal visszakozót fújtak, 
amikor megtudták, hogy hat 
gyermekkel mennénk - meséli 
Krisztina, a 35 éves édesanya, 
akinek jó tanácsként még azt is 
ajánlották, hogy tagadja le a 
gyermekeinek felét, mondván, 
akkor könnyebben talál albér-
letet. 

Krisztina és László azonban 
ilyet sohasem tenne, ugyanis 
hallatlanul büszkék gyermeke-
ikre: a 14 éves Viktorra, a 12 
éves Dénesre, a 8 éves Leven-
tére, a 7 éves Rebekára, a 6 
éves Virágra és a másfél éves 
Szemirámiszra. - Mind a hatot 
akartuk és imádjuk őket! Igaz, 
a legelején csak három gyer-
meket terveztünk, de az első 
három fiú lett, s én nagyon 
szerettem volna egy kislányt -
mondja az anya. - Rebeka után 
csak a naptárban számoltam, 
mivel nem bírom se a gyógy-
szert, se a hurkot. Elszámoltam 
magam. Jött Virág és Szemirá-
misz. 

Dénes kivételével együtt a család. (Fotó: Miskolczi Róbert) 

Három, vagy 
annál több 

• Munkatársunktól 
Nagycsaládosnak az számít, aki három, vagy annál 

több gyermeket nevel saját háztartásában. Rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást az a família kap az ön-
kormányzattól, ahol a család egy főre eső jövedelme 
nem haladja meg a 15 350 forintot. Jövedelemnek 
számít a családi pótlék és a tartásdíj is. A támogatás 
összege havonta 3070 forint. Szegeden 1999. január 
elseje és június 30-a között 742 nagy család - 2689 
gyermek - részesült ebben a támogatási formában. A 
nagycsaládosok az első félévben 1200 esetben kaptak 
átmeneti segélyt a városi élenjáróságtól. Lakásfenn-
tartási támogatást 720 szegedi nagy család kapott. Az 
előző tanévben 350 nagy családban élő gyermek része-
sült étkeztetési kedvezményben, ami annyit jelent, 
hogy a szülőknek csak az étkeztetés dijának felét kel-
lett befizetniük az óvodában, illetve az iskolában. 

A hat csemete terelgetésé-
vel nincs különösebb gondjuk 
a szülőknek, hiszen a gyerme-
kek jók és szolgálatkészek. A 
legnagyobb segítséget Viktor 
nyújtja. - Viktor a jobb ke-
zünk, bevásárol, hozza-viszi a 
lányokat az óvodába - mondja 
az anya. - Mindemellett ne-
kem a főzésben, az apjának pe-
dig a szórólapok kihordásában 
segít, de a többiek is kiveszik a 
részüket a munkából. • 

Az apa Szőregen dolgozik 
betanított vágóként egy ma-
gánnyomdában. Fizetése nettó 
35 ezer forint. Ehhez jön még 
35 ezer forint családi pótlék, 
14 ezer GYES, valamint 18 
ezer forint gyermekvédelmi és 
5 ezer forint lakásfenntartási 
támogatás, amit az önkor-
mányzattól kapnak. Ennyiből 
gazdálkodnak havonta. A la-

kást 25 ezer plusz rezsiért bér-
lik. Élelmiszerre, mosó- és 
tisztálkodószerekre havi 45-50 
ezer forintot költenek. De eb-
ből veszik a bérletet és fizetik 
a gyermekek ebédjét is. Ruhát, 
cipőt abból a pénzből vásárol-
nak, amit maszek munkával 
keresnek meg. László például 
szórólapokat terít, Krisztina 
pedig répát, zöldséget szed 
vagy pincérkedik. A pénzből 
szépen felöltöztetik az egyik 
gyermeküket. Majd újabb ma-
szek és újabb gyermek követ-
kezik. Magukra nem költenek. 
Krisztina például Viktor ruháit 
alakítja át magának. 

• 
Bár a konyhapénzzel na-

gyon csínján bánnak, s száz-
szor meggondolják, mit vegye-
nek a boltban, olyan még nem 
volt, hogy a gyermekek nem 
tudtak mit enni. Ha üres a csa-

ládi kassza, akkor kölcsönkér-
nek a nagymamától, de azt 
nem hagyják, hogy a gyerme-
kek éhezzenek. A két és fél-
három kilogramm kenyeret és 
a három-négy liter tejet min-
den nap megeszi a család. 
Gyümölcsre már nem mindig 
futja. Krisztina általában akkor 
vásárol banánt, almát és naran-
csot, amikor a nagyok nincse-
nek otthon. - Azt hiszem, hogy 
nekik és nekem sem lenne jó, 
ha csak fél banánt vagy negyed 
almát tudnék szétosztani kö-
zöttük. Szemirámisznak pedig 
szüksége van gyümölcsre, a 
nagyok pedig kapnak az óvo-
dában és iskolában. Fáj, per-
sze, hogy fáj ilyenkor a szíve, 
de mit tegyen. Kell a pénz 
alapvető élelmiszerekre, tisz-
tálkodószerekre. Csillagéknál 
egy hónap alatt körülbelül hét 
kilogramm mosópor, egy liter 
sampon és tíz szappan fogy el. • 

- Én 24 órás műszakban 
mosok, főzök és takarítok. Az 
esti fürdetés nálunk két és fél 
óráig tart, úgyhogy este 11 óra 
is elmúlik, mire Lacival egy-
máshoz tudunk szólni. A ki-
kapcsolódást egy jó film, 
könyv vagy rejtvény jelenti a 
számomra. Iskolaszünetben ki-
csit feszítettebb a tempó, mivel 
reggeltől estig itthon vannak a 
gyermekek, ugyanis az idős 
nagymamák csak egyenként 
vállalják el őket. Vakációról, 
pihenésről nem is álmodunk. A 
családi költségvetés nem enge-
di meg, hogy néhány napra 
együtt elmenjünk valahová. 
Egyébként is Viktor továbbta-
nulására kell spórolnunk. A 
Hanságiban tanulja majd ki a 
szakács és cukrász mestersé-
get. Hátha édesebb lesz az éle-
tünk... 

Szabó C. Szilárd 

Oszibarackünnep 
Szatymazon 

• Munkatársunktál 
Őszibarack-fesztiválnak ad 

otthont július 24-én és 25-én a 
Szatymazi Általános Iskola. A 
program keretein belül nem-
zetközi mezőgazdasági kiállí-
tást, vásárt és falunapot is 
rendeznek, a hétvége tehát 
változatos programokat kínál 
az egész család számára. 
Lesznek képzőművészeti, 
népművészeti, turisztikai, ter-
mészetvédelmi és mezőgaz-
dasági kiállítások, szakmai 
fórumok, a szórakozni vá-
gyóknak pedig kulturális- és 
sportprogramok, vetélkedők, 
valamint természetesen zene 
és tánc. Szombat este a falu-

bálon Lagzi Lajcsi, vasárnap 
a Tirke Honolulu és az A-Z 
zenekar „adja a talpalávalót", 
a tábortűznél pedig a Hangu-
lat Trió játszik majd. Fakulta-
tív programként mindkét na-
pon lehetőség van őszibarack, 
valamint egyéb gyümölcs- és 
zöldségtermelő gazdaságok 
megtekintésére. A rendezvény 
védnökei: Vincze László és 
Medgyasszay László ország-
gyűlési képviselő, Szeremley 
Béla miniszteri főtanácsadó, 
Jakab István, a Magosz elnö-
ke, Hódi Pál, a TÉSZE-Han-
gya elnöke és Antal József, a 
Csongrád megyei FVM hiva-
tal vezetője. 

a j á n l ó 

MA 
E N E R G I A T A K A R É -

KOSSÁGI KIÁLLÍTÁS a 
Technika Házában (Kígyó u. 
4.) A kiállítás 8-tól 18 óráig 
tekinthető meg. 

VÁROSNÉZÉS NYI-
TOTT panorámabuszon, ide-
genvezetővel. Indul a Klau-
zál térről 10-18 óra között, 
óránként. 

A SZITI EGYESÜLET 
MANDALA-KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.) 14.30-tól 
16.30 óráig pszichológiai-, 
életvezetési, 15-től 17 óráig 
életmód-védőnői tanácsadás, 
és a Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület ingyenes jogi ta-

nácsadást ad bűncselekmény 
sértettjeinek. 

A SZÁZSZORSZÉP 
GYERMEKHÁZBAN 16 
órától gyermekek számára 
fogvédelmi tanácsadás. A ta-
nácsadást dr. Dancsik Zoltán 
fogszakorvos tartja. 

AZ SZFSZ KÖZPONTI 
ÉPÜLET AULÁJÁBAN 
(Dugonics tér 13.) 17 órakor 
Cvi Keller Tibor magyar 
származású izraeli fotómű-
vész kiállítása. A kiállítást 
Farkas András nyitja meg. 

A TÖMÖRKÉNY IST-
VÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ-
BAN (Magyar u. 14.) 18 
órától UNO-klub, 18.30-tól 
Callenetica foglalkozás. 

A l g y ö 
• Munkatársunktól 

Július 23-án, pénteken 
képviselő-testületi ülést tar-
tanak Algyőn. Délelőtt ki-
lenc órától a képviselők 
most kivételesen nem a pol-
gármesteri hivatalban, ha-
nem az ipartelepen, a Mol 
Rt. éttermében gyűlnek 
össze. Két fontos napirendi 
pontot beszélnek meg a 
résztvevők, az egyik az ön-
kormányzat második félévi 
munkaterve, a másik pedig 
az idén alakult Gyeviép Al-
győi Településüzemeltetési 
és Fejlesztési Kht. munkája. 
A munkatervben szerepel a 
jövedelempótló támogatások 
megbeszélése, beszámoló a 
faluház és a könyvtár tevé-
kenységéről, állategészség-
ügyi feladatok ellátása, 
hosszú távú kulturális és 
sportkoncepció kidolgozása, 
valamint a költségvetés 
megbeszélése. A Gyeviép 
ügyvezetője, Molnár József 
ismerteti cége tevékenysé-
gét. A kht. munkatársai ed-
dig a téli hóeltakarításban, 
parkosításban - közel 300 
fát ültettek belvíz elleni 
védekezésben, sportlétesít-
mények karbantartásában 
vettek részt. A Gyeviép ki-
zárólag algyői munkanélkü-
lieket foglalkoztat, a munka-
ügyi központ támogatásával. 

Sándorfalva 
• Munkatársunktól 

Július 21-től 25-ig rende-
zik meg az I. nemzetközi fa-
lujáró fesztivált, melyen há-
rom Csongrád megyei tele-
pülés, Sándorfalva, Marosle-
le és Szegvár is részt vesz. 
Sándorfalván július 22-én, 
csütörtökön 18 órától vátják 
a vendégeket. A művelődési 
háztól menettánc indul az 
Arany János iskoláig. A fel-
vonulás után Nagy Tibor, a 
Csongrád megyei közgyűlés 
kulturális és sport bizottságá-
nak elnöke megnyitja a fesz-
tivált. A közönség 19.20-tól 
néptáncbemutatőt láthat az 
iskola udvarán felállított sza-
badtéri színpadon fellép a 
litván Vijurkas, az észt Mi-
kud Mannid, a török Mustafa 
Resitpasa Ilkögretim Okulu 
Müdürlügü, a maroslelei 
Rozmaring, a szegvári Dob-
bantó néptáncegyüttes és a 
sándorfalvi Budai Sándor Ci-
terazenekar. 

Pusztamérges 
• Munkatársunktól 

Nemzetközi töltöttkáposz-
ta-főző verseny lesz július 
24-én, szombaton Puszta-
mérgesen. A rendezvény dél-
előtt 9 órakor ünnepélyes 
megnyitóval kezdődik a 
parkban, majd a résztvevők 
átvonulnak a főzés helyszí-
nére, a középiskolába. Amíg 
a töltöttkáposzta elkészül, a 
Happy Jumpers ugrókötelező 
csoport a parkban, az Arany-
pódium Varieté műsora pe-
dig a Főtéren lesz. A zsűri-
zés után 400 forintos egysé-
gáron bárki megkóstolhatja a 
töltöttkáposztákat. Délután 
egyebek közt bábműsor, ját-
szóház, kézműves foglalkoz-
tató és a kisteleki ütősök szó-
rakoztatják a közönséget. Es-
te 6 órakor Gosztonyi Ador-
ján para- és pszichokinetikus 
tart előadást. Az ünnepélyes 
eredményhirdetés este 8 óra-
kor kezdődik a művelődési 
házban, a rendezvényt pedig 
Torzsabál zárja, ahol az Af-
ro-Jazz tánccsoport mutat be 
egzotikus táncokat, és meg-
választják az idei „Káposzta-
királynőt". 


