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MA 
A FÜGGETLEN Kisgazda 

Földmunkás és Polgári Párt sze-
gedi irodájában (Teleki u. 3.) 
jogi tanácsadást tart 14-15 órá-
ig dr. Kopasz Rudolf ügyvéd. 
" TÓTH ANDRÁS, a 19-es 

választókerület (Felsőváros, 
Fodor-kert) képviselője 17-18 
óra között fogadóórát tart a 
Deák Ferenc Gimnáziumban 
(József A. sgt.). 

DOBÓ JÁNOS, a 2l-es vá-
lasztókerület (Északi város-
rész) képviselője fogadóórát 
tart 17 órai kezdettel a Kodály 
téri Általános Iskolában. 

GILA FERENC, a 24-es 
választókerület (Petőfi-telep, 
Baktó) képviselője fogadóórát 
tart 17 órától a Lidicei téri Ál-
talános Iskolában. 

MUNKAÜGYI és általá-
nos jogsegélyszolgálat 17-18 
óráig a KKDSZ (Közgyűjte-
ményi és Közművelődési Dol-
gozók Szakszervezete) 
Csongrád megyei irodájában 
(Temesvári krt. 42., tel./fax: 
432-578). Fogadóórát tart dr. 
Szabó Emese ügyvéd. 

HOLNAP 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLA-

TI FOGADÓÓRÁT tart az 
MSZOSZ Csongrád Megyei 
Képviselete (Szeged, Kálvária 
sgt. 14.) 14 órától 16 óráig az 
MSZOSZ tagjai részére (a tag-
ságot hitelt érdemlően igazolni 
kell). Dr. Hajdú István ad felvi-
lágosítást munkaviszonyban lé-
vők, pályakezdők, valamint 
nyugdíjasok részére. 

JUHÁSZ MIKLÓS, a 3-as 
választókerület (Felsőváros, 
Tarján egy része) képviselője 
fogadóórát tart 16-17 óráig a 
Kemes utcai Óvodában. 

PAPP ZOLTÁN, a 15-ös 
választókerület képviselője 
fogadóórát tart 17-18 óráig a 
Gyálaréti nyugdíjasklubban. 

DR. VÁNYAI ÉVA alpolgár-
mester, a 18-as választókerület 
(Belváros) képviselője fogadóó-
rát tart 15 és 16,30 óra között a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán (Széchenyi tér 11.). 

KALMÁR FERENC, a 23-
as választókerület (Öreg-Ró-
kus) képviselője fogadóórát tart 
17 órai kezdettel az Arany Já-
nos Általános Iskolában (Ku-
kovecz Nana u.). 

DR. BÁLINT JÁNOS, a 
szocialista párt jogtanácsosa 15 
és 16 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart Szegeden a 
Szilágyi u. 2. 11/204. alatt. Te-
lefon: 62/420-259. 

Tónctoborzó 
• Munkatársunktól 

A Szegedi Táncművészeti 
Alapiskola felvételt hirdet az 
1999-2000. tanévre. A követ-
kező tagozatokra jelentkezhet-
nek az érdeklődők: társastánc, 
klasszikus balett, modern tánc 
(jazz-balett, Street funky, hip-
hop, art jazz), néptánc. A ta-
gozatokra 6 éves kortól várják 
a növendékeket. Beiratkozás: 
szeptember 10-éig, naponta 
fél 5 és fél 7 között a Bartók 
Béla Művelődési Központban 
(Szeged, Vörösmarty u. 3.). 

Idősek 
a Tabánban 

• DM-információ 
A Tabán Családsegítő 

Közösségi Ház nyugdíjas 
csoportjába várják a 
Felsővároson és Tarjánban 
lakó, társaságra vágyó idős 
embereket. Az első találkozó 
szeptember 14-én, kedden 
délután fél négykor lesz a 
Kereszettöltés utca 13. szám 
alatt. 

• Akik azért élnek, hogy mások éljenek 

Testörök itt és möshol 
A „testőr" szóról szin-

t e m i n d a n n y i u n k n a k 
u g y a n a z a sz te reo t íp ia 
jut az eszébe . Tar fej, ki-
gyúrt test, kétaj tós szek-
r é n n y i m é r e t é s a g -
resszív m o d o r . M u n k á -
jukról is szinte mindent 
tudni vélünk, ha láttuk a 
Több mint testőr című fil-
met. Azt gondo lha tnánk , 
c sak némi v a k m e r ő s é g 
kell ehhez a szakmához , 
h i s z e n k í s é r g e t n i n e m 
n a g y kunszt valaki t , ha 
p e d i g l ő n e k , c s a k e l é 
kell ugrani , begyűjteni a 
g o l y ó t , é s s z e r e n c s é s 
v é g k i f e j l e t e s e t é n a 
pénzt is. Csakhogy, mint 
á l t a l á b a n m i n d e n m á s 
sem, ez sem úgy műkö-
d ik , mint a h o g y a n a z t 
Hol lywoodban e lképze-
lik. Rengeteg m u n k a és 
tanulás kell ahhoz , hogy 
v a l a k i b ő l b o d y g u a r d , 
a z a z testőr lehessen. És 
ezt - a legtöbb újsághir-
d e t é s s e l e l l e n t é t b e n -
n e m l e h e t p á r h ó n a p 
alat t letudni. 

Szinte naponta hallhatunk 
olyan tanfolyamokról, mely-
nek elvégzésével a jelentke-
zőből testőr válhat. Ilyen bi-
zonyítvánnyal a kezükben 
valószínűleg elég sokan ro-
hangálnak a városban, hi-
szen ez a foglalkozás úgy-
mond divat lett a „kemény 
fiúk" körében. Ők azonban a 
szakmabeliek véleménye 
szerint maximum kidobófi-
úknak, vagy éjjeli őröknek 
felelnek meg, testőrnek sem-
mi esetre sem nevezhetők. 
Akik ténylegesen ezen szak-
ma képviselői, mindössze 
párszázán vannak az ország-
ban. Közülük is a legjobbak-
kal beszélgettem. Ugy gon-
doltam, ők azok, akik hiteles 
képet tudnak adni munká-
jukról. 

A testőrök, mint a legtöbb 
szakma képviselői, szakmai 
kamarába tömörülnek. A 
Csongrád megyei szakmai 
kamara bizottságvezetője. 
Német Ferenc valószínűleg 
nem volt nehéz helyzetben, 
mikor arra kértem, hogy 
ajánljon nekem valakit. Mint 
mondta, az országban közel 
90 000 személy- és vagyon-
őr bizonyítványt adtak ki, 
közülük azonban csak száz-
egynéhányan tudják megbíz-
hatóan ellátni a személyvé-
delmet. Ők azok, akik az or-
szág ez idáig egyetlen testőr-
képző iskolájában végeztek, 
és nemzetközi testőrdiplo-
mával rendelkeznek. Csong-
rád megyében 4-5 ilyen em-
ber van, közülük is a legki-
emelkedőbb Rusz Alajos. 

A 35 éves fiatalember 20 
éve foglalkozik keleti küz-

Rusz Alajos egyike a l eg jobbaknak . (Fotó: Schmidt Andrea) 

dősportokkal, 3 dános Ju-
Jitsu mester. Bár a verseny-
zést már abbahagyta, a mai 
napig aktívan edz, hiszen 
testőrként nagyon fontos 
számára a fizikai felkészült-
ség. A küzdősport egyébként 
is elvárás ebben a munka-
körben, hiszen nem tud má-
sokat megvédeni az, aki sa-
ját magára sem tud vigyázni, 
ráadásul, bizonyos esetek-
ben, magánszemély kíséré-
sekor tilos a fegyverviselés. 
Rusz úr, mivel Szegeden 
dolgozik, jelenleg nem iga-
zán tudja kihasználni tudá-
sát. Az itteni megbízások 
csupán néhány napra szól-
nak, többségük nem is iga-
zán életveszélyes támadások 
kivédéséről, megelőzéséről 
szól. Általában üzletembere-
ket kísér tárgyalásokra - így 
például őt láthatjuk általában 
Szeged legnevesebb ügyvéd-
je mellett is - , popsztárokra 
és miniszterekre vigyáz láto-
gatásukkor. Szó sincs tehát 
arról, hogy minden reggel 
könnyes búcsút vesz család-
jától, hogy hátha nem látják 
többé. Képesítésével külföl-
dön is el tudna helyezkedni, 
ahol jelentősebb szerepük 
van a testőröknek. De - mint 
mondta - ott sem Dugovics 
Tituszt játszó emberek do-
goznak. A hős testőr, aki 
élete árán védett meg vala-
kit, csak filmen létezik, meg 
az emberek fejében. Annak a 
testőrnek ugyanis, aki a go-
lyó elé ugrik, nincs is más 
lehetősége. Egész életében 
ezt gyakorolta, mert a csa-
patban ezt a feladatot kapta, 
éles helyzetben így „beideg-
ződés szerint" cselekszik. 
Igazából ilyenkor nincs is 

idő gondolkozni. A testőr a 
másodperc ezredrésze alatt 
cselekszik, a bíróság később 
pedig évekig vizsgálja, hogy 
az adott helyzetben helyesen 
döntött-e. 

Rusz Alajos számára a 
Több mint testőr című film-
nek csupán egyetlen tanulsá-
ga volt. Míg Kevin Costner 
heti háromezer dollárért véd-
te az énekesnőt rajongóitól, 
addig ő napi 10-15 000 fo-
rintért esetleg a nálunk igen 
gyakran felbukkanó maffia-
háborúk részese lehet. A vi-
déki megbízások mellett 
kaszkadőrködik és a TRIÓ-
DA Security Kft.-t vezeti. 

A fővárosban ilyesfajta 
„kereset-kiegészítésre" nem 
igen van szükség, ott van 
annyi híresség és külföldi 
üzletember, hogy legyen 
elég munka - legalábbis an-
nak, aki érti a dolgát. Varga 
Miklós körül valószínűleg 
semmi kétely nem merül fel, 
hiszen a szakma szerint je-
lenleg ő az ország egyik leg-
jobb testőre. Bodyguard 
Masterteacher képesítése 
rajta kívül még két ember-
nek van a világon. Tizen-
négy éve dolgozik a szakmá-
ban, tudását az USA-ban és 
Izraelben szerezte meg. Ve-
szélytől, megbízástól és a 
költségektől függően akár 
százdolláros órabért is fizet-
nek neki. Ennek ellenére 
manapság inkább az oktatás-
sal foglalkozik: az izraeli 
testőrfőiskola (College for 
Security and Investigation) 
európai képviselőjének, a 
Folda Bodyguard Training 
Centernek a vezetője. Ez az 
az iskola, ahol a nemzetközi 
testőrdiplomát lehet megsze-

rezni. A jelentkezők mind-
össze 5-6 százaléka felel 
meg itt az orvosi, pszicholó-
giai vizsgálatokon, valamint 
a fizikai és elméleti teszte-
ken, és kezdheti meg tanul-
mányait. Az oktatás jellegé-
től függően kurzusonként 
akár egymillió forintot is fi-
zetnek a hallgatók, az itt 
végzett testőrök azonban ezt 
az összeget később többszö-
rösen megkereshetik. A je-
lenlegi megbízókör nagy ré-
szét ugyanis üzletemberek 
teszik ki, akik mellé termé-
szetesen csak intelligens, 
nyelveket is beszélő sze-
mélyt lehet adni. Őket pedig, 
mivel nem sokan vannak, 
nem sajnálják jól megfizetni. 

Bár Rusz Alajos és Varga 
Miklós a legjobbak közé tar-
toznak, ők sem egyedül dol-
goznak. Mint mondják: egy 
testőr nem testőr, maximum 
reprezentáció. A személyvé-
delem csapatmunka, és mi-
nél többen vannak, annál ki-
sebb az esélye annak, hogy 
valami elkerüli a figyelmü-
ket. Munkájukról úgy tart-
ják, nincs abban semmi kü-
lönös, semmi misztikus, 
ugyanolyan hétköznapi, mint 
bármi más. S hogy miért 
gondolják így? Ebben a 
szakmában az a jó, ha nem 
kell tenni semmit. Ha ugyan-
is megfelelően előkészítettek 
mindent, nem érheti őket 
meglepetés, és ha ők járnak 
előbb az „ellenségnél", ak-
kor nincs ok támadástól tar-
tani. Éppen ezért a jó testőr 
munkája 90%-ban a megelő-
zésből áll. Az pedig csak a 
képzettségen és a pontos 
cselekvésen múlik. 

Timár Kriszta 

MA 
A SZITI EGYESÜLET 

MANDALA KLUBJÁBAN 
(Berzsenyi u. 3.), 14.30-tól 
16.30 óráig pszichológiai-, élet-
vezetési, 15-től 17 óráig élet-
mód-védőnői tanácsadás, és a 
Fehér Gyűrű Közhasznú Egye-
sület ingyenes jogi tanácsadást 
ad a bűncselekmény sértettjei-
nek. 

ENERGIATAKARÉKOS-
SÁGI TANÁCSADÁS 15.30 
órától 18 óráig a Technika Há-
zában (Kígyó u. 4.). Energia-
takarékossági kiállítás hétköz-
nap 8-tól 18 óráig tekinthető 
meg. 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN 16 órától gyer-
mekek számára fogvédelmi taná-
csadás. A tanácsadást dr. Dan-
csik Zoltán fogszakorvos tartja. 

a j á n l ó 

A JUHÁSZ GYULA MŰ-
VELŐDÉSI KÖZPONTBAN 
17 órától x-treme hip-hop dance 
school. Vezeti: Kárpáti Berna-
dett. 16 órától afro jazz táncso-
portba beiratkozás. 19.30 Sasfé-
szek Swing és Boogie-Woogie 
Táncklub. Vezeti: Gergelyné 
Dudás Klára és Papp Géza. 

SZEGEDI AMATŐR AL-
KOTÓK KÖRE 17 órátától fog-
lalkozást tart a Százszor Gyer-
mekházban (Kálvin tér 6.). 

A SZÁZSZORSZÉP GYER-
MEKHÁZBAN (Kálvin tér 6.) 
18 órakor a Biokultura Egyesü-
let szegedi csoportja összejöve-
telt tart. Előadó: Aszalai Ernő. 

A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
(Magyar u. 14.) 18 órától UNO-
klub, 18.30-tól Callenetica fog-
lalkozás. 

A RÉGI ZSINAGÓGÁ-
BAN (Hajnóczy u. 12.) 20.30 
órakor: Belecz József, kanna, 
szájbőgő; Csányi János, ének, 
kanál; Lakatos György, gitár, 
ének; Mata András, ének, gitár 
előadásában Romano Glaszo 
koncert - kortárs és tradicioná-
lis roma dalok. 

• 
AZ ALKOTÓHÁZBAN 

(Árbóc u. 1-3.) 16.30 órától fa-
zekas szakkör gyermekeknek. 
Holnap: 15.30 órától fazekas 
szakkör felnőtteknek. 

HOLNAP 
AZ EGÉSZSÉGESEBB 

ÓVODÁK NEMZETI HÁLÓ-
ZATA EGYESÜLET (Gogol u. 
3. III. 305., tel.: 432-474) jogi 
tanácsdója 16-tól 18 óráig az 
óvódás gyermekek szülei részé-
re ingyenes jogi tanácsadást 
tart. 

HANGFORRÁS ZENEI 
MŰHELY a Forrás Szálló hall-
jában 17 és 20 óra között. Ház-
igazda: dr. Polgár Gyula. 

A KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ-
BAN (MAHART, Hajóállomás 
az új Hungária Szálló mögött) 
18 órakor hajókirándulás a Ti-
sza-Maros torkolat és a boszor-
kánysziget között, idegenveze-
téssel. Idegenvezető: Rimóczi 
Károly tanár. Jelentkezni a 491-
084-es telefonon, vagy szemé-
lyesen. 

miről írt a DM? 

• 75 éve 

Szeged 
kereskedelmi központ 
Wimmer Fülöp a Keres-

kedelmi és Iparkamara elnö-
ke és dr. Tonelli Sándor a 
kamara főtitkára voltak 
azok, akik évtizedekkel ez-
előtt felismerték már azt a 
fontos országos jelentőségű 
hivatást, amelynek betöltése 
Szeged városának jutott fel-
adatául fekvésénél, nagyará-
nyú fejlődésénél fogva: ke-
reskedelmi és ipari össze-
köttetést létesíteni és állan-

• 50 éve 

dósítani kelet felé. A keres-
kedelmi és ipari tényezők 
dicséretes támogatásával 
buzgólkodott a város keres-
kedelmi életének e két veze-
tő férfija. Hogy e munka 
minő fényes eredményeket 
produkált, arra nézve elég 
hivatkozni a messze keleten 
túli, egész Szudánig, Dél-
Afrikáig terjedő összekötte-
tésre, amelyet fáradhatatlan-
ságuk hozott létre. (1924) 

Uj közigazgatási rendszer 
Ismeretes, hogy két hó-

nappal ezelőtt Szeged város 
közigazgatási dolgozói az 
országos közellátási hivatal 
által tervezett új közigazga-
tási módszer kikísérletezé-
séhez kezdtek. Az ügyosz-
tályok számát kilencről hét-
re csökkentették. Már a két 
hónap eltelte alatt nagy ön-
költségcsökkenést értek el. 

• 25 éve 

Emellett az ügyek intézése 
is lényegesen meggyorsult. 
Az ügyosztályok dolgozói 
teljes egészében felszámol-
ták a hivatalok régi beteg-
ségét, a bürokratizmust. A 
központ tapasztalva az új 
módszernek előnyét, az 
egész ország területén, mint 
bevált módszert meg fogják 
honosítani. (1949) 

Az új Kossuth adó 
Az ország közepén - a 

Bács-Kiskun megyei Sol-
ton - épül fel az új Kossuth 
adó. Az e célra előkészített, 
s már közművesített nyolc-
vanegy hektáros területen 
volt a háromszáz méter ma-
gas adótorony alapkőletéte-
li ünnepsége. Az új Kos-
suth adó lényegesen jobb 
vételi lehetőséget teremt 
majd. Az óriás háromszög 

alakú acéltorony a Szovjet-
unióban készül, s a Ganz-
Mávag szakemberei szere-
lik össze. Ez lesz az ország 
legnagyobb rádióadója, hét-
szer nagyobb energiával su-
gározza a műsort, mint a la-
kihegyi. A solti rádiaóadó 
építése újabb eredménye a 
25 éves magyar-szovjet tu-
dományos-műszaki együtt-
működésnek. (1974) 

• A SZOTE-n és a konzervatóriumban 

Tanévnyitás 
A szegedi felsőoktatási 

intézmények közül első-
ként a Szent-Györgyi Al-
b e r t O r v o s t u d o m á n y i 
Egyetemen és a József At-
t i la T u d o m á n y e g y e t e m 
Szegedi Konzerva tór iu -
mában nyitották meg az 
új tanévet tegnap. 

Idén ötszázhuszonkét első-
éves magyar hallgató tette le 
az ünnepélyes esküt a Szent-
Györgyi Albert Orvostudomá-
nyi Egyetem tanévnyitóján a 
Szegedi Nemzeti Színházban. 
A SZOTE jövőre, a szegedi 
felsőoktatási integrációs fo-
lyamat végén beleolvad az 
egységes Szegedi Egyetembe. 
Az 1951 óta önálló orvostudo-
mányi egyetem 1987-ben vet-
te fel Szent-Györgyi Albert 
nevét. Az egyetem százhu-
szonnyolcadik tanévnyitóján 
dr. Dobozy Attila rektor kije-
lentette: az egyesülés jó cél, 
de nem szabad, hogy vesztesei 
legyenek a folyamatnak. A 
rektor szerint az értékek meg-
őrzése a legfőbb feladat az ok-
tatási, kutatási és gyógyítási 
munka területén egyaránt. 

Az intézmény eredményeit 
jelzi, hogy az elmúlt tanévben 
több mint százhatvan hallgató 
vett részt külföldi gyakorla-
ton, amelynek időtartama álta-
lában négy és tizenkét hét kö-
zé esett. Tavaly az intézmény 
tizenhét hallgatója kapott köz-
társasági ösztöndíjat, és az ok-
tatók több mint 260 millió fo-
rint értékű támogatáshoz ju-
tottak pályázati úton. Dr. Do-
bozy Attila hangsúlyozta, 
hogy az idei tanév egyik fon-
tos feladata az óraszám csök-
kentése, az önálló hallgatói 
munka növelése, valamint a 
gyakorlati oktatás feltételei-

nek javítása. A SZOTE tervei 
között szerepel újabb szakok 
indítása, így például az egész-
ségtan tanári szak akkreditálá-
sának előkészületei már elkez-
dődtek a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola segítségével. 

- Tavaly még mint a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola Szegedi Konzervatóriu-
ma kezdtük a tanévet, és ma 
már a József Attila Tudo-
mányegyetem Szegedi Kon-
zervatóriuma nevében kö-
szönthetem önöket, de jövőre 
Szegeden is létrejön a minden 
egyetemet és főiskolát magá-
ban foglaló egységes tudo-
mányegyetem - mondta 
Weninger Richárd, a szegedi 
zenekonzervatórium igazgató-
ja tegnap, amikor megnyitotta 
az intézmény 1999/2000-es 
tanévét. A konzervatórium 
nagytermében rendezett tan-
évnyitó ünnepségen az igaz-
gató áttekintette a szegedi ze-
nei felsőoktatás történetét a 
Zeneakadémia főiskolai tago-
zatává alakulástól a konzerva-
tóriummá szerveződésen ke-
resztül az egyetemi ágazat tel-
jes kiépüléséig. - Úgy gondo-
lom, mindezek alapján nem 
egy bizonytalan kísérlet elé 
nézünk, amikor vállaljuk az 
integráció folyamatában való 
részvételt, bár ismerjük a fel-
adat nehézségeit. - hangsú-
lyozta Weninger Richárd. Az 
intézmény vezetője a követke-
ző szakmai intelmet fogal-
mazta meg a diákok számára: 
„A tehetség, az adottság alap-
vetően fontos, de a megbízha-
tóság, az állandó szakmai 
kontrol, az igényesség és a 
mindezeket éltető hivatástudat 
és szorgalom nélkül sikerre 
nem igen számíthatunk." 

B. A.-H. Sx. 


