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Kit fenyeget a lemorzsolódás veszélye?

Tájékoztatást ad: Gábor Ildikó
Telefon: 62/481-281/101

szolgáltatók

K

Garanciával javítunk!

TV-, VIDEÓ-

o8REI, 483-996

Ingyenes kiszállás!

N

NONSTOP
HIBABEJELENTÉS

HUT0-, MOSOGEP-

06-30-94-58-063.
Kukovecz Nana u. 21.

S Z E R V I Z

orvosi ügyelet
• GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri,
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős
esetben!
• BALESEJI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a
II. kódláz (Kálvária sgt. 57.) veszi fel,
sebészeti (nem balesetil!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika (Pécsi u.
4.), urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a
II. kódláz baleseti sebészeti osztályán,
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket
a sebészeti klinikán látják el.
• KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a
menták Kossuth Lajos sugárút 15-17.
szám alatti épületében, hétköznap 17
óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 7 óra 30-tól másnap
reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI
ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon pedig
reggel7.30-tól este 19 óráig a Tisza
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása.
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.)
(olyik a sürgős esetek ambuláns ellátása, ezen időszakon belül, 22 órától
6 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez oz ügyeletes
gyermekorvos kihívható. Telefon:
474-374.
• VÉRADÁS a SZOTE Vértranszfúziós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B)
hétfő, kedd, csütörtök 8 - 1 3 ; szerda
8-18, péntek 7-13 óráig.
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden
8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtö-

kön 1 4 . 3 0 - 1 8 óráig. Pszichiátriai
szakrendelés hétfő, csütörtök 14-16
óráig.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS:
kedden, szerdán és pénteken délután
3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál,
Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon:
498-186.
• S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
Éjjel-nappal hívható. Tel.: 420-111.
A hívás ingyenes.
• SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdiagnosztikai labor. Szeged, Vasas
Szent Péter u. 1-3. Tel.: 48-36-31.
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355
Munkanapon 8—1 ó óráig
• ADDIKTOL0GIAI (alkohol-gyógyszer)
KRÍZISEILÁTÓ, AMBULÁNS SEGÉLYSZOLGÁLAT 0-24 óráig. II. Kórház
pszichiátriai osztály, Kálvária sgt. 57.
• HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék
Kereszt Szolgálat. Tel.: 4 6 9 - 3 0 0 ,
489-215

közérdekű tájékoztatás
• MENTŐK: 104
• RENDŐRSÉG: 107
• CSONGRÁD MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG Információs Szolgálata. Hívható munkanapokon 8-től
12 óráig: 62/489-218
• TŰZOLTÓSÁG: 105
• ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐRSÉG
Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 16-20
óráig
Tel.: 6 0 / 3 0 1 - 1 2 5 , 6 2 /
466-741. CB-hfvó „K"-10 Megye 1
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVEDELMI SZÖVETSÉG Szegeden,
a Rákóczi tér 1. VI. em. 617-es szobában kedden és pénteken 10-12 óra között dfjmentes szaktanácsot ad. Tel.:
56Ó-000/2266, teleíon/fax/üzenetrögzítő: 426-818. Az éjjel-nappali diszpécserszolgálat Szegeden, a Fő fasor 152.
szám alatt Tel.: 06-62 438-495.

KANAPÉ
BÚTORÜZLET

• MEGYEI BALESETMEGELŐZESI BIZOTTSÁG: 4?6-312
• CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR
SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának
díjmentesen hívható száma: 1787.
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS:
hétfőtől péntekig 8-16 óráig, Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 0620-9398-707.
• CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT,
Szeged, Sólyom u. 2. Tel.: 475-875.
• INTÉRCITY menetjegyrendelés:
420-136.
• MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi információ 6-18 óráig: 420-996, 8-16ig: 405-112; nemzetközi és belföldi
információ: 421 -821.
• MÁV Menetjegyiroda, Szeged, Tisza L. krt. 28-30., (a MAV Igazgatóság épülete.) Nyitvatartás: hétfőtől
péntekig: 9-től 18 óráig. Telefon:
62/424-485.
• Ö N K O R M Á N Y Z A T I szociális
irodák: Kereszttöltés u. 2 9 / B (tel.:
469-046); Kossuth L. sgt. 115. (tel.:
489-086); Alsó kikötő sor 5. (tel.:
434-162). Rákóczi u. 11., (telefon:
443-655.)
• VOLÁN-INFORMACIÓ 421-478
• AUTÓMENTŐ: 470-470
• KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG: 553-033.
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT:

188

• TINITELEFON: 420-011, hétköznap
16-19 óráig.
• TOURINFORM SZEGED: 6 7 2 0
Szeged, Viktor Hugó u. 1., tel/
fax: 62-420-509, 425-966. Nyitva
tartós: hétfőtől péntekig 10-től
18 óráig.
• REPÜLŐJEGY ingyenes információ
és tanácsadás, Morton's Légi Utazási
Iroda, Szeged, Petőfi sgt 7. Tel :
4 2 0 - 0 8 8 , Tesco Áruházban. Tel.:
459-502.

szervizek
• ÁRAMSZOLGALTATASI HIBÁK BEJELENTÉSE: 06-40-822-000
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK
(gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTESE. DÉGAZ RT gázszivárgás elhárítási ügyelet éjjel-nappal a 06-40-820820-as kék számon vagy a 471-968on.
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABEJELENTÉS: 488-588, éjjel-nappal hívható (Szegedi Hőszolgáltató Kit.).
• VÍZ- ES CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS, csak Szegeden: 420-155.

Sok a hallgató,
nagyon kevés a hely

MTI Press
Tanulj fiam (lányom),
hogy ne legyél szegény
ember felnőtt korodban! így hangzott generációkon
át a szülői intelem, amit
most úgy lehetne módosítani: Tanulj, fiam (lányom),
hogy ne maradj továbbra
is ilyen szegény! A felsőoktatás költségei ugyanis
nemcsak az államot, hanem egyre inkább a hallgatók zsebét terhelik, legalább is a családi költségvetést. A vidéki hallgatók
pedig mind nehezebben
jutnak kollégiumi elhelyezéshez, nekik még a drága
albérletet is fizetniük kell,
ha diplomára áhítoznak.
Az 1999. őszi tanévkezdés
tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy tavalyhoz képest ugrásszerűen megnőttek
az egyetemi-főiskolai tanulás
költségei. Csaknem 28 ezer elsőéves kezdte meg a tanulmányait olyan költségtérítéses
képzés formájában, amely
rendkívüli terheket ró a diákokra, illetve a családokra.

Növekvő
költségek
Különösen az egyetemeken
emelkedtek a költségek: Debrecenben 450 ezer, Szegeden
500 ezer, Budapesten 770 ezer
forintba kerül az orvosképzés félévente. A leendő bölcsészeknek Budapesten 80-200
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ÚJ ÉVEZRED, ÚJ KIHÍVÁS!
Megbízónk, az orosházi székhelyű Egyesült
Magyar Csomagolóüveg Kft. fehér és színes
üvegtartóedényeket gyárt. A dinamikus fejlődés

eló'tt álló üzembe, Orosházára

Management Trainee
(Sales, Engineering)
pozícióba lelkes, kreatív frissen végzett
diplomásokat keresünk értékesítési és mérnöki
területekre.

Amit a sikeres jelentkezőtől várunk:
- villamos- vagy gépészmérnök végzettség a
mérnöki pozícióban, felsőfokú gazdasági
végzettség az értékesítési pozícióban
- társalgási szintű angolnyelv-tudás követelmény
az értékesítési pozícióban, előny a mérnöki
pozícióban
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- jó kommunkációs és vezetői készség
- lendületes, rugalmas és csapatmunkára alkalmas
személyiség
A sikeres pályázók az első időszakban a cég
tréningprogramján vesznek részt azért, hogy
minden szakterületet alaposan
megismerhessenek. A jelöltek ezt követően szaktudásuknak és kvalitásaiknak legjobban megfelelő
pozícióba
kerülhetnek.
Ha
hirdetésünk
felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát az
AS 62DM/1999 referenciaszám megjelölésével:
AKKORD,
1364
Budapest
Pf.
268.
Telefon: 266-9838, fax: 266-8063,' e-mail:
akkord@akkord.hu Homepage: www.akkord.hu
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születésnapi

Gratulálunk
Kisapáti Krisztiánnak
boldog születésnapot
kíván a család,
a barátok
és az AMIS

engedménnyel!
Rendelés

Húszezren
albérletben
Budapesten a 66 ezer nappali tagozatos egyetemista és
főiskolás közül 38 ezren vidékiek, illetve külföldiek, de a
szűkös kollégiumi férőhelyek
miatt közülük több, mint 20 ezren albérletbe kényszerülnek.
A fővárosban az egyszobás
garzon bérleti díja - városrésztől függően 20-80 ezer forint
között van, s az árak a kereslet
hatására tavalyhoz képest
10-20 százalékkal emelkedtek.
A vidéki egyetemi városokban
valamivel kedvezőbb a helyzet,
de az árak - egy elfogadható
albérlet 20-40 ezerbe kerül -

ott is meredeken felfelé (veinek.
A tanintézmények a rendelkezésükre álló eszközökkel
megpróbálnak támogatást, segítséget nyújtani. Budapesten
az ELTE a vidéki hallgatók
18-20 százalékának tud kollégiumi férőhelyet biztosítani, havi
5000 forint ellenében. A Budapesti Műszaki Egyetemen valamivel jobb a helyzet: kollégiumtól függően - a havi 4-5 ezer
forintos térítési díj ellenében a jelentkezők 63-65 százalékát
tudják elhelyezni. Szegeden a
JATE öt kollégiumába a tanulmányait idén megkezdő, illetve
folytató 8 ezer diákból mindössze ezerötszázat tudnak felvenni. Debrecenben a KLTE
ugyan a diákok 42 százalékának biztosít kollégiumi elhelyezést, de az elsősöknek ott is
csak 27 százaléka számíthatott
a férőhelyre. Pécsett még ennél
is rosszabb a helyzet, itt a diákok alig hatoda kaphat kollégiumi férőhelyet.
•A felsőoktatási intézmények
az elutasított hallgatóknak azzal
próbálnak segíteni, hogy lakhatási támogatást adnak - a fejkvóta évi 33 ezer forint - anyagi gondjaik enyhítésére. A múlt
évben a diákok 80-90 százaléka
havi 4500-6000 forint közötti
összeget kapott, ami az albérleti
díjakat figyelembe véve csak a
költségek negyedét, ötödét fedezi. Ezért gyakori (kényszermegoldás, hogy több diák
vesz ki közösen albérletet. Ráadásul a pályázati úton kiosztott

pénzeket a diákok általában
utólag kapják meg, holott az albérleti dijakat - sokszor egy
összegben - előre kell kifizetni.

Luxus
lesz
elitszakmát
tanulni?
A tanulni vágyó, vidéki
származású diákok helyzete tehát nem könnyű, hiszen a tanulási és lakhatási költségek mellett még a megélhetési és rezsi
költségeket is fedezniük kell.
Egy nemrégiben végzett felmérés szerint annak a nappali
tagozatos hallgatónak, aki nem
a szüleivel él, legkevesebb havi
20 ezer forintra volna szüksége
a tisztességes megélhetéshez,
de albérlet, illetve költségtérítéses tanulás esetén ez az összeg
akár a havi 100-150 ezer forintot is elérheti. így nem túlzás
annak a diáknak a megállapítása, aki szerint ma az elitpályák
diplomáinak (orvos, jogász,
közgazdász) megszerzése a luxuskategóriába tartozik, hiszen
a „tanulás luxusát" ilyen feltételek mellett számosan nem engedhetik meg maguknak. Különösen a vékonyabb pénztárcájú,
többgyerekes, vidéken élő családok gyerekeit fenyegeti a sikeres felvételi után a lemorzsolódás veszélye, mert a nagyobb
iskolai követelmények, s a kevesebb munkalehetőség miatt
ők jövedelempótló alkalmi
munkákat sem tudnak vállalni.
Sebők János

A mullik fény- és árnyoldalai

Horváth M. u. 8.
Tel.: 479-987.
www.tiszanet.hu/ltanape

Kanizsa Trend
garnitúrák

ezer, a vidéki egyetemeken
40-120 ezer forintot kell fizetni, míg a jogászok 65-140 ezer
forint közötti térítés ellenében
szerezhetik meg a tudásukat.
A főiskolákon ennél valamivel kedvezőbb a helyzet, de
ott is átlag 50 százalékkal
emelkedtek a díjak, s ezért a
diákoknak már ezekben az intézményekben is mélyen a zsebükbe kell nyúlni. Jól érzékelteti, hogy Budapesten az Államigazgatási Főiskolán például 60-ról 90 ezer forintra, az
esztergomi tanítóképző főiskolán pedig 40-ről 60 ezerre
emelkedtek a félévre megállapított térítési díjak. Számolni
kellett azzal is, hogy az egyetemi-főiskolai hallgatók közül
nem mindenkinek jut kollégiumi férőhely.
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Simon Józsefncnak
jó egészséget
é s nagyon sok
boldogságot kívánnak:
fétje, szülei,
gyermekei, unokái
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Sutus Caspernak
névnapja alkalmából
gratulálunk
szeretettel: nagyi,
tata, Edit, Edina,
Lacika, Laci

Brüsszel (MTI)
A Brüsszelben megjelenő The Wall Street Journal Europe az Electrolux
jászberényi gyáráról közölt riportjában átfogó
képet rajzolt a multinacionális vállalatok szerepéről a magyar gazdaságban.
A lap szerint a magyar
gazdaság éveken át csak a
külföldi beruházások előnyeit
élvezte, mostanában viszont
az árnyoldalait is egyre többet
hangoztatják és a kormányzat
kezdi kiegyengetni a torzító
hatásokat. A riport szerint
Magyarországra 1998 végéig
közel 17 milliárd dollár külföldi befektetés áramlott, több
mint bármely más térségbeli

országba. A részben vagy
egészben külföldi tulajdonú
cégek adják a kivitel háromnegyedét, termelékenyebbek,
több új állást teremtenek, többet ruháznak be, mint a hazai
tulajdonú vállalatok.
A bírálók viszont rámutatnak, hogy a multinacionálisok
éveken át nagyvonalú adókedvezményekben részesültek, amit csak három éve kaptak meg a többiek is, és az
olyan kivételes piaci helyzet,
amilyen például a Matávé,
már elfojtja a versenyt - írta a
lap. A magyarokat leginkább
az aggasztja, hogy az erős és
virágzó külföldi cégek működésének hatása nemigen sugárzik szét a gazdaság többi
részére. Ez földrajzilag is
megnyilvánul az ország keleti

A Perfekt Rt. új felsőfokú képzése,
amely az EU pályázati források revíziójához
is kapcsolódik

(L, H**
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születésnapot

Drága édesapánkat.
Ács Józsefet köszöntjük
80. születésnapján.
Kívánunk nagyon jó
egészséget, örömet,
békés, hosszú életet!
Gyermekei, unokái,
dédunokája és szerető felesége

Értesítjük Tisztelt
Előfizetőinket, hogy

2000. január 6-án,
8-16 óráig

1. pénzügyi és számviteli
szakellenőr

karbantartási munkák miatt
időszakos

(OKJ 54 3436 04)
mérlegképes könyvelőknek
adótanácsadóknak
pénzügyi tanácsadóknak
vizsgamentességek

várhatók egyes csatornákon
hálózatunk teljes területén.

2. okleveles pénzügyi revizor
J j ^ EBoldog

és a nyugati fele közti nagy
különbségben.
„Orbán Viktor miniszterelnök részben azzal az ígérettel
került kormányra, hogy kiegyenlíti a versenyfeltételeket
a hazai ipar javára. A kormány már tett lépéseket az
amerikai és német ellenőrzés
alatt lévő távközlési monopólium előnyének csökkentésére, de a költségvetési kényszerek másutt korlátozták
a kormány lehetőségeit" - írta
a WSJE.
A cikk azzal fejeződik be,
hogy a bírálatok ellenére
áramlik a külföldi tőke Magyarországra és egyre több
beszállító is megtelepszik.
Az Electrolux az anyagainak
40 százalékát már helyben
szerzi be.

(OKJ 71 3437 03)
okleveles könyvvizsgálóknak
vizsgamentességek
Szeged, Mérey u. 6/B.
Tel.: 62-420-652, 481-060.

Jó foki...

vételkimaradások
A vételkimaradás miau

M

szíves megértésüket kérjük. 1

Szegedi Kábeltelevízió Rt. KÁaíl

A COOP SZEGED Rt.
felvételre keres

szakképzett
pénztárost
és raktárost.
Jelentkezni lehet:
Szeged,
Szent István tér 16.,
telefon: 482-182.

