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RANDI-rovat 

Hogyan hirdethetsz a 
RANDI-rovatban? Vágd 
ki a mellékelt ábrá t , és 
ragaszd a bekü ldendő 
s z ö v e g e t t a r t a l m a z ó 
borí tékra. Az á b r a he-
ten te vá l toz ik , s c sak 
a z o k a t a z ü z e n e t e k e t 

Ie l e n t e t j ü k m e g , me-
y e k b o r í t é k j á n a z 

e l ő z ő he t i s z e r e p e l . 
Várjuk névvel, lakcím-
mel kiegészített üzene-
t e i t eke t , h i rde té se i t e -
ket, amelyeke t ingyen 
köz lünk , de é r tük fe-
le lőssége t n e m vá l l a -
lunk. (Neveteket, címe-
t e k e t t e r m é s z e t e s e n 
nem tesszük közzé). Cí-
m ü n k : D é l m a g y a r o r -
s z á g / D é l v i l á g s z e r -
kesz tősége , 6 7 4 0 Sze-
ged, Stefánia 10., Saj-
tóház . A bor í tékra írd 
rá: RANDI-rovat! 

Diszkó előtt, suli után ma is 
vár a Tini Time, a 93,1 Mhz-
en, 15.15-től, a Partiscum rá-
dióban. Vár benneteket Lilla, 
Márta és Balázs. Várjuk továb-
bá RANDI-rovatos hirdetései-
teket, a 301-419-es telefonszá-
mon, a Tini Time hangpostájá-
ra. Műsor után nézz el honla-
punkra, http: / /www.t isza 
net.hu/tinitime/ 

Szegedi, 19 éves, 168 cm 
magas, barna hajú, zöld szemű 
főiskolás lány vagyok. Szere-
tek biciklizni, úszni, olvasni. 
Szeretem a jó zenéket. Ha ne-
ked is hasonló az érdeklődési 
köröd, és komoly kapcsolatra 
vágysz, írj a „Kettő egy pár" 
jeligére! 

A „Szívdobbanás" jeligéjű 
lánynak üzenem: 21 éves, 180 
cm magas, szegedi srác va-
gyok. Remélem, én vagyok az 
az őszinte, szerény srác, akit 
keresel, és vidáman el tudnánk 
tölteni a szabadidőnket. Már a 
múltkor is írtam neked, de nem 
jelent meg. Ha úgy gondolod, 
szeretnél velem megismerked-
ni, találkozzunk az üzenet 
megje lenése napján, az Új 
Hungáriánál lévő szökőkútnál, 
19-kor. Lesz nálam egy ilyen 
újság. 

Vásárhelyi , 22 éves lány 
vagyok, aki álmai hercegét ke-
resi. Szeretek zenét hallgatni, 
diszkóba járni. Komoly kap-
csolatra váró, lehetőleg vásár-
helyi fiúk jelentkezését várom, 
22-26 év között. Jelige: „Vörös 
rózsa". 

16 éves, barna hajú, zöldes 
szemű, szentesi lány vagyok. 
Imádok sportolni, zenét hall-
gatni (kivéve: komoly), és bu-
lizni, de mértékkel. Káros 
szenvedélyem nincs. Ha magá-
nyos vagy, korban és egyebek-
ben hozzám illő, és persze ko-
moly kapcsolatra vágysz, s 
szeretnél megismerkedni egy 
165 cm-es, sportos lánnyal, ak-
kor ird meg a helyet és az időt, 
ahol találkozhatunk, „Fantom" 
jel igére. Szentes iek e lőny-
ben! 

„Dog" jeligére, a szentesi, 
24 éves lánynak: 186 cm ma-
gas, 26 éves fiatalember va-
gyok, aki már hosszú ideje ke-
resi barátnőjét, tartós kapcsolat 
reményében. Igazán felkeltet-
ted az érdeklődésemet, és sze-
retném, ha találkoznánk Szen-

tesen, a díszkútnál, a város szí-
vében. Nem tudom, neked 
mely időpont felel meg, ezért 
inkább te jelöld meg az időt és 
a helyet az újságban, továbbra 
is „Dog" jeligével. 

A „Dog" jeligéjű, szentesi 
lánynak üzenem: a hirdetésed 
nagyon tetszett. 25 éves, szen-
tesi, 180 cm magas srác va-
gyok. Érdeklődési köröm szin-
te megegyezik a tiéddel, a disz-
kót én sem nagyon kedvelem, 
inkább a rockzenét részesítem 
előnyben. Szeretek én is kirán-
dulni, biciklizni, strandra járni. 
Ha szeretnél megismerkedni 
velem, találkozzunk a hirdetés 
megjelenését követő vasárnap. 
17-kor, a mezőgazdasági szak-
középiskola előtti buszmegál-
lóban. Várj ott, én majd meg-
szólítalak. Szia! 

A „Dog" jeligéjű lánynak: 
A hirdetésed felkeltette az ér-
deklődésemet. Én is nagyon 
szeretem az állatokat, főleg a 
lovakat. Szeretek kirándulni, 
főleg a hegyekben biciklitúráz-
ni. A diszkót én sem kedvelem. 
Szeretek koncertekre járni. 24 
éves, szentesi srác vagyok, 185 
cm magas. Találkozzunk Szen-
tesen, a Kossuth téren, szom-
baton, délelőtt 10-kor, lesz ná-
lam egy ilyen újság. Ha nem jó 
az időpont, írj „Csak rád vá-
rok" jeligére. 

A „Dog" jeligéjű lánynak 
üzenem: Az én érdeklődési kö-
röm is hasonló a t iedéhez. 
Szentesen lakom, 27 éves va-
gyok, 175 cm magas. Én is 
szeretem az állatokat. Ha sze-
retnél velem találkozni, légy 
szíves, gyere el vasárnap dé-
lelőtt, 10-re a mozi bejáratá-
hoz. Ha nem jó a hely vagy az 
időpont, válaszolj „Hosszú 
ősz" jeligére. 

Sziasztok, lányok! Most 
egy 22 éves srác levelét olvas-
sátok. Szeretnék megismerked-
ni egy olyan lánnyal, aki már 
sokat csalódott, és nagyon ma-
gányosnak érzi magát, és aki 
néha eljönne velem diszkóba. 
Ha ilyennek érzed magad, írj a 
„Legyünk boldogok" jeligére. 

A „Szeress, hogy szerethes-
senek" jeligéjű lánynak: Vásár-
helyi, 28 éves srác vagyok, 182 
cm magas, vékony, sportos, 
mérgektől mentes, mindenre 
fogékony. Már semmi nem lep 
meg, a csalódás nálam már ru-
tin, önzetlenül ma már kevesen 
tudnak szeretni. Lételemem a 
természet, a víz, a nyugalom. 
Gyaloglás helyett inkább brin-
gázok. Azt mondják, szeress, 
hogy szerethessenek. Szeret-
tem én is, de nem kellettem. 
Ha látsz bennem fantáziát, (rj 
bármit! Jelige: „Őszinte". 

A „Party" jeligéjű lánynak: 
Ne haragudj, hogy nem tudtam 
elmenni a randira, de aznap 18-
tól 21-ig pont nem értem rá! 
Sajna, ezen a hétvégén meg 
nem leszek itthon, de ha neked 
megfelel az időpont, akkor ta-
lálkozzunk a hirdetés megjele-
nését követő hétfőn, kedden, 
vagy esetleg szombaton, 18-
kor, a Sing bejárata előtt. A ke-
zemben lesz egy ilyen újság. 
(Én mindhárom napon ott le-
szek). Ha esetleg nem felelne 
meg egyik időpont sem, írj má-
sikat, „Dee Jay" jeligére! 

A „Szeress, hogy szerethes-
senek" jeligéjű lánynak: Hirde-
tésed nagyon megtetszett! Sze-
gedi, 22 éves, 173 cm magas 
fiú vagyok. Én is szeretem az 
általad felsoroltakat, ezért sze-
retném, ha találkoznánk a hir-
detés megjelenésének napján, 
16-kor a Múzeumnál l évő 
kőoroszlánoknál . Ha az 
időpont nem megfelelő, (rj má-
sikat „Vele minden jó" jeligé-
re. 

• Létszámcsökkentés - ÉKF-módra 

Közös megegyezéssel, lapáton 

KIVÁLÓ LEHETŐSÉG! 
Oszrák-magyar vállalat azonnali belépéssel 

vesz fel. 
Feltételek: vállalkozói igazolvány, 
saját személygépkocsi, 25-55 év közötti életkor, 
jó kommunikációs készség. 
Bérezés szervezőknek: heti fixum + magas jutalék. 
Előadóknak Leszervezett előadások 

biztosítása! 
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Belső á ta lakí tás a z EKF-nél. (Fotó: Karnok Csaba) 

Hetek óta a félelem és 
a bizalmat lanság légkö-
rében dolgozik az Épület-
kezelő és Fenntartó Kft. 
munka tá r sa inak többsé-
ge. Nem tudják ugyanis, 
hogy melyik lesz az az , 
egymás között csak „vé-
res h é t f ő k é n t " emlege-
tett, ú jabb alkalom, ami-
kor talpukra kötik az úti-
laput. Ráadásul az állá-
suk eset leges elvesztése 
miat t a g g ó d ó k n a k szá-
molni kell azzal is, hogy 
k é n y t e l e n e k l e s z n e k a 
végkie lég í tés t ö r e d é k é -
ért, közös megegyezéssel 
megválni a kft.-tői. 

Az ÉKF-nél folyó „elbo-
csátások" megviselik az ott 
dolgozók zömét. Többen be-
tegállományba is kerültek 
(vagy menekültek?), hiszen, 
mint jó néhányan utaltak rá, 
még a szakszervezet segítsé-
gére sem számíthatnak. 

Megvették 
a szakszervezetet? 

Sándorfi László szb-titkárt' 
megdöbbentette, hogy egyesek 
szerint az új cégvezetés „meg-
vette" a szakszervezetet. 

- Erről szó sincs! - hangsú-
lyozta. - A jelenlegi törvények 
viszont erőteljesen megnyir-
bálták a szakszervezet hatás-
körét. Az ilyen viták tisztázása 
a munkaügyi bíróság feladata 

Kabinetfőnökből 
cégvezető 

Szeged közgyűlése még június 4-i ülésén - pályáztatás 
nélkül - a polgármester addigi kabinetfőnökét, Kerekes 
Pétert nevezte ki az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Épületkezelő és Fenntartó Kft. (korábban IKV) ügyvezető 
igazgatójává. Megbízatása 2001. december 31-ig szól. So-
kan politikai indíttatásúnak vélik a döntést, amely mégsem 
elsősorban a vállalat vezetőinek lecserélése, illetve a cég 
átszervezése, sokkal inkább az utóbbi kapcsán alkalmazott 
„eszközök" miatt került a figyelem közzéppontjába. 

lett. A kft. szervezeti, szerke-
zeti átalakítása pedig nem 
egyetlen oka a létszám-racio-
nalizálásnak. A cég első félé-
ves eredményei miatt is szük-
séges lett volna a létszámgaz-
dálkodás felülvizsgálata. Az 
viszont igaz: Kerekes úr janu-
ártól meg kívánja szüntetni az 
önkéntes nyugdíjpénztári befi-
zetésekre személyenként eddig 
biztosított 2000 forintos ki-
adást. Ehhez ugyanis ezerrel 
kellett hozzájárulni a dolgo-
zóknak, de ezt nem mindenki 
vállalta. Az ügyvezető szerint 
igazságosabb lenne, ha ezt a 
pénzt, szakszervezeti javaslat-
tal, jóléti célokra fordítanák. 

Ez persze nem nyugtatja 
azokat, akiknek menniük kell. 
A távozásra ítéltettek sorának 
végét pedig az alkalmazottak 
nem lát(hat)ják. Az eddigi 
gyakorlat szerint ugyanis az 

ügyvezető, Kerekes Péter, va-
lamint vezetőtársai, egyik pil-
lanatról a másikra közlik: a to-
vábbiakban nem kívánnak ve-
lük együtt dolgozni. Eltávolí-
tásukat azonban közös meg-
egyezéssel képzelik, legfel-
jebb 2-3 havi munkabér kifize-
tése mellett. Az ez ellen tilta-
kozók hatásos lecsillapítására 
is talált megoldást a cég új ve-
zetése, hiszen felhívja az érin-
tettek figyelmét: ha békés úton 
nem tudnak elválni, megtalál-
ják a módját a rendkívüli fel-
mondásnak is. 

Autóba zárt sofőr 
Az immár városszerte elhí-

resült létszám-racionalizálási 
eszközök közül mégsem az 
ilyenfajta, szóbeli meggyőzés 
került a dobogó felső fokára. 
A társaság egyik alkalmazott-

ját, a korábbi ügyvezető, Tóth 
Dezső sofőijét, Pataki Istvánt 
ugyanis - a hírek szerint - Ke-
rekes bezárta a tűző napon álló 
cégautóba, hogy legyen módja 
gondolkodni a közös meg-
egyezés „előnyeiről". Pataki, 
mint elmondta, megaláztatás-
ként élte át a történteket, 
amely annyira megviselte, 
hogy három hétig betegállo-
mányba került. 

A bezárt sofőr egyébként 
mobiltelefonon kért segítséget 
a Csongrád Megyei Munka-
biztonsági és Munkaügyi Fel-
ügyelőségtől. Korom Péter, a 
felügyelőség munkabiztonsági 
helyettes vezetője megerősítet-
te az információt és hozzátet-
te: miután az ÉKF-nél a tit-
kárnő közölte vele, hogy az 
ügyvezető nem tartózkodik az 
irodájában, végül mobiltelefo-
non érte el Kerekest és szólí-
totta fel, hogy mielőbb enged-
je ki az autóból a sofőrt, aki -
Kerekes elmondása szerint -
akkor már a portán tartózko-
dott. 

Megfélemlítés 
vagy zsarolás? 

Az ügyvezető cáfolta, hogy 
ily módon járt volna el, és Ko-
rom Péter hívása miatt nyitot-
ta volna ki a kocsi ajtaját, ő a 
következőképpen emlékezett 
a történtekre: 

- Mindenekelőtt úgy gon-
dolom: jogom van megválo-

gatni, kivel akarok együtt dol-
gozni. Sofőrre pedig egyálta-
lán nincs szükségem, hiszen 
magam is vezetek. Patakival 
vezetői körben beszéltünk kö-
zös megegyezéssel történő tá-
vozásának lehetőségéről. Azt 
viszont tagadom, hogy szán-
dékosan rázártam volna a ko-
csi ajtaját. Arra azonban tény-
leg utasítást kapott, hogy na-
ponta 7 óra 30 perctől tartóz-
kodjon a gépkocsiban, mind-
addig, amfg más utasítást nem 
kap. Mivel ő tiltakozott nem-
csak ez ellen, de a közös 
megegyezéssel történő fel-
mondás ellen is, közöltem, így 
esetleg másik kocsin, de nem 
személyautón tudjuk alkal-
mazni. Fél órával később or-
vosi igazolást hozott arról, 
hogy az ilyen munkára alkal-
matlan. Bár a végkielégítésről 
szóló vitánk során azzal vá-
dolt, hogy ki akarom őt sem-
mizni, végül felmondással 
ment el. Az is tagadhatatlan, 
hogy a cégnek a megegyezés-
sel történő „válás" jelenti a 
legkisebb kiadást. Ézért ezt 
szorgalmaztuk, de ennek érvé-
nyesítését célzó megfélemlí-
tés, netán a zsarolás vádját el-
utasítom. Az eddig eltávozott 
közel hatvan ember közül -
vezetőtársaimmal egyeztetve 
- 8 személyt teljes végkielégí-
téssel, mi küldtünk el. ő k 
ugyan megfelelően dolgoztak, 
de az új koncepcióba egyikü-
ket sem tudtuk beilleszteni. 
Néhány kollégától rendkívüli 
felmondással váltunk meg, 
20-tól közös megegyezéssel. 
A szerződéssel alkalmazottak 
közül pedig nem mindegyik 
munkaviszonyát kívánjuk 
meghosszabbítani. Terveink 
szerint egy közel 320 fős, 
ütőképes csapatot hozunk lét-
re, hiszen a piaci követelmé-
nyeknek csak így tehetünk 
eleget. Arra pedig nincs 
időnk, hogy humanitárius 
okokból türelmi időt szabjunk 
meg a munkájukat akár cse-
kély mértékben is kifogásol-
hatóan ellátóknak. Természe-
tesen nem könnyű emberek 
sorsa fölött dönteni, de vállal-
tam. A korábban is itt dolgozó 
vezetőtársaimmal konzultálva, 
illetve az említett üzleti célok 
szem előtt tartásával határo-
zok arról, hogy ki marad, illet-
ve kinek kell távozni. 

Kerekes Péter arra a kér-
désre, hogy mi lesz korábbi 
politikai ambícióival, hangsú-
lyozta: 2002. január elseje 
után, a választások előtt 
visszatér a politikai porondra. 

N. Rács Judit 

M e x i k ó i 
k i á l l í t ó k 

• Munkatársunktól 
A magyar-mexikói diplo-

máciai kapcsolatok felvéte-
lének 25. évfordulója tiszte-
letére rendezett kiállítást a 
Móra Ferenc Múzeum és a 
Mexikói Nagykövetség a 
múzeum Horváth Mihály 
utcai képtárában. Sylvia 
Ramirez Rello mexikói 
szobrászművész kiállítását 
Jesús Dávila Diez kulturális 
attasé és dr. Vörös Gabriel-
la megyei múzeumigazgató 
nyitották meg. A mexikói 
művésznő több éve Ma-
gyarországon él és dolgo-
zik, expresszív, figuratív 
stílusban. Alkotásai agyag-
és bronzplasztikák (közülük 
egy az ENSZ genfi palotá-
jának állandó kiállításán is 
látható), valamint bárso-
nyos csiszoltdágú márvány-
szobrok. A tárlat október 
31-ig tekinthető meg. 

• Tradicionális dzsesszt énekei Miles Davist csodálja 

Motaung, a sztárvendég 
A Stroryville Jazz Band 

ma esti újszegedi koncert-
jének egyik sztárvendége 
a dé l - a f r ika i szü le t é sű , 
Hamburgban élő Audrey 
Motaung lesz, akitől el-
s ő s o r b a n t r a d i c i o n á l i s 
dzsesszslágereket hallhat 
a közönség. A neves éne-
k e s n ö v e l m e g é r k e z é s e 
után beszélgettünk. 

• Hogyan került kapcso-
latba a zenével, hogyan in-
dult a karrierje? 
- Anyai nagymamám egy 

gospelkórust vezetett Dél-Afri-
ka fővárosában, Pretoriában. 
Orgonán, illetve harmóniumon 
is játszott, de rosszak voltak a 
lábai, ezért nekem kellett a le-
vegőt fújtatnom. Ez igen nehéz 
munkának bizonyult, meglehe-
tősen fárasztó volt a pedálokat 

nyomni. Egyik unokanővérem 
is énekelt a kórusban, amit 
igazságtalannak tartottam, mert 
úgy éreztem, nekem szebb han-
gom van. Amikor gimnázium-
ba kerültem, és az énektanárom 
megkérdezte, tudom-e, hogy 
milyen jól énekelek, nemmel 
feleltem. Azután kezdtem el 
énekelni tanulni. 1973-ban Jo-
hannesburgba költöztem, ám a 
politikai helyzet miatt hamaro-
san elhagytam a hazámat. Az 
Egyesült Államokba mentem, 
Pittsburgh-be kerültem, ahol 
magasabb szinten folytathattam 
az énektanulmányaimat. A kar-
rierem is ott kezdődött, de nem 
maradtam sokáig Amerikában, 
London lett életem következő 
állomása. Nagyon jól éreztem 
ott magam, azt hiszem, az volt 
életem legszebb szakasza, mert 
szenzációs dzsesszmuzsikusok-

kal dolgozhattam. Londonban 
is tanultam, de akkor már kon-
certező énekesként rendszere-
sen felléptem. Azóta a világ 
minden táján énekeltem már, 
tizennyolc éve Hamburgban 
élek, de egész Németországot 
otthonomnak nevezhetném, hi-
szen sokfelé megfordulok. 

• Azt hallottam, sokféle ze-
nei műfajban otthonosan 
mozog. Mégis, melyik a leg-
kedvesebb? 
- A szívem a gospelé, de azt 

nagyon sokan énekelik, ezért 
másféle zenével is hamar meg-
barátkoztam. A tradicionális 
dzsesszt nagyon szeretem. 
Mostanában saját triómmal lé-
pek fel, amelynek rajtam kfvül 
egy New York-i dobos és egy 
dél-afrikai bőgős a tagja. Első-
sorban a dél-afrikai zene, az 
amerikai dzsessz és az európai 

popzene keverékéből kialakí-
tott sajátos fúziós muzsikát ját-
szunk. Énekelek, sót ütősökön 
is játszom, ha kapok a szegedi 
kollégáktól hangszereket, lehet, 
hogy ezen a koncerten nem 
csak énekelni hall majd a kö-
zönség. 

# Kik a példaképei? 
- Miles Davis nagy csodáló-

ja vagyok, minden korszakát 
imádom. Ha őt hallom játszani, 
a szivem másként kezd verni, 
de így vagyok Ella Fitzgerald-
dal is. Az én hangteijedelmem 
is hasonló, így aztán operát is 
énekeltem, az alt áriákkal ép-
púgy megbirkóztam, mint a 
szopránokkal. A kedvencem 
Aida szerepe. Azonban a mos-
tani szegedi koncerten elsősor-
ban tradicionális dzsesszt sze-
retnék énekelni. 

H. Zs. 
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