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LEGYEN ON IS ERTEKESEBB 
A MUNKAERŐPIACON! 

• Közgazdász szakmérnök 

• Pénzügyi vállalkozási szakértő' 
• Pénzügyi adó-, illeték-, vámszakértő' 
• Számvitel vállalkozási szakértő' 

Pályázati kiírás 
M e z ő h e g y e s v á r o s j e g y z ő j e 
p á l y á z a t o t h i r d e t 

építéshatósági ügyintézői 
m u n k a k ö r b e . 

Pályázati feltételek: 
- okleveles építészmérnöki, okleveles szerkezetépítő-
mérnöki. magasépítő üzemmérnöki, városgazdasági 
üzemmérnöki, településmérnöki végzettség 
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet. 
A pályázathoz csatolni kell: 
- önéletrajzot 
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2001. június 23. 
A pályázatok a benyújtási határidőt követő 5 napon belül 
elbírálásra kerülnek. 
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 
Lakás megoldható. 
A pályázatokat Spániel Józsefné dr. jegyzőnél lehet 
benyújtani (Városi polgármesteri hivatal 5820 
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.). 
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Szegeden is várjuk Önt! 

Június 7-e nagy nap a könyv-
rajongók számára, hiszen ezen 
a napon kezdődik az Ünnepi 
Könyvhét. Az ünnepről nem 

maradhat le a 2001-ben az év könyvkeres-
kedője címet kiérdemlő, 26 budapesti, egy 
kecskeméti és egy internetes könyvesboltot 
üzemeltető Libri Könyvkereskedelmi Kft. sem. 
A könyvhét első napjától már a szegedi 
könyvrajongók is válogathatnak a Libri minő-

ségi választékából, hiszen június 7-én nyílik 
meg a Libri közreműködésével a szegedi 
Centrum Áruház könyvosztálya. Az Ünnepi 
Könyvhét kapcsán várunk mindenkit, aki az 
olvasás megszállottja. A könyvhét zárásaként 
hivatalos megnyitó ünnepséget is rendezünk 
június 14-én. Erre az alkalomra Önnel együtt 
több prominens személyiséget is meghí-
vunk, hogy illő módon ünnepelhessük meg 
szegedi S&C - Libri boltunk megnyitását. 

Ezentúl, ha könyvet keres, a Centrumban kezdje! 

ott, ahol é l 

CENTRUM L i b r i 

A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara 
egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők részére 

az alábbi másoddiplomás képzéseket indítja 
kihelyezett formában, Szegeden 2001 szeptemberétől. 

Mérnökök részére: 

egyéb más diplomával rendelkezők részére: 

Jelentkezés és felvilágosítás: 
8000 Székesfehérvár, Móri út 1b. 
Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15 óráig 

Farkas Zsuzsa 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 44. 
Telefon: 20/9770-237,62/249-271 

www.minerva90.hu • E-mail: minerva90@axelero.hu 
Részvételi díj: 76 000 Ft/fő/félév 

Részletfizetési lehetőség. 
Pályakezdőknek kedvezmény! 

A postákon igényelhető majd a diákhitel 

A bankok ugrásra készek 
Július végétől, augusz-

tus elejétől már kérvé-
nyezhető a diákhitel 720 
kijelölt postahivatalban. 
A kormány rendeletben 
s z a b á l y o z t a a kölcsön 
igénybevételének techni-
kai feltételeit. A nagy la-
kossági pénz in téze tek 
m i n d e g y i k e sz ívesen 
szállna be a hitelkonst-
rukcióba. 

Az egyetemisták és főisko-
lások havonta legfeljebb 21 
ezer forint hitelt vehetnek fel 
szeptembertől, de a kölcsönre 
már július végétől vagy au-
gusztus elejétől be lehet nyúj-
tani az igényt a postákon be-
szerezhető nyomtatványok 
kitöltésével. A hitel felvételé-
nek feltétele, hogy az igénylő 
valamely államilag elismert 
felsőoktatási intézmény nap-
pali vagy levelező tagozatán 
tanuljon, és erről igazolást 
nyújtson be. A kijelölt 720 
postahivatal a kérelmeket a 
Diákhitel Központ Rt.-hez to-
vábbítja, amely a kölcsön fo-
lyósítását végzi. A diákhitelt 
kötvénykibocsátással kívánja 
a kabinet finanszírozni, az ál-
lampapírokat az Államadós-
ság Kezelő Központ bocsátja 
majd ki, megtérülésüket pe-
dig az állam garantálja. 

Hitelként a diákok nem ve-
hetnek fel bármekkora össze-
get. Aki 21 ezer forintnál ke-
vesebbel is megelégszik, az a 

10 ezer vagy a 15 ezer forin-
tos összeg közül választhat. 
Az induláskor 14 százalékos 
kamattal terhelt hitelt a mun-
kába állást követően az adó-
köteles jövedelem arányában 
kell törleszteni, a visszafize-
tés havi részlete nem halad-
hatja meg a jövedelem hat 
százalékát . A behajtás az 
APEH feladata lesz. 

A Szegedi Tudománye-
gyetem hallgatói ügyekért fe-
lelős rektorhelyettese, dr. Se-
res László szerint a rendkívül 
kedvező feltételek - szigorú 
elbírálásai szempontok mellő-
zése, alacsony kamat - miatt 
a diákoknak érdemes meg-
fontolni a hitel felvételét. Úgy 
véli, a kölcsön idővel felváltja 
a szociális támogatást, amely-
nek jogosságát nehezen tud-
ják eldönteni az egyetemek.' 
Az SZTE diákjai körében a 
Hallgatói Szolgáltató Iroda 
kívánja koordinálni a hitele-
zéssel járó feladatokat. Az 
iroda vezetője. Fekete Csaba 
szerint ehhez az infrastruktú-
ra és a diákügyek intézésében 
tapasztalt munkatársak egya-
ránt rendelkezésre állnak. 

Bár a kormánydöntés hatá-
sára egyre többen érdeklőd-
nek majd a diákhitel igénybe-
vételéről, annyi bizonyos: a 
kereskedelmi bankoknál nem 
kaphatnak konkrét informáci-
ót. Ennek persze nem a pénz-
intézetek érdekte lensége , 
vagy lomhasága az oka, sok-

kal inkább arról van szó, 
hogy a diákhitelek folyósítá-
sának körülményei és az álla-
mi Diákhitel Központ folyó-
sítási monopóliuma még most 
sem tisztázott. A nagy lakos-
sági pénzintézetek mindegyi-
ke szívesen szállna be ebbe a 
konstrukcióba, hiszen szá-
mukra a jól képzett fiatalok a 
jövő ügyfeleit jelenthetik. 

Az OTP tervei között egy-
értelműen szerepel a diákhite-
lezésbe való bekapcsolódás, 
ám addig is, amíg az állam el 
nem dönti , miként kíván 
együttműködni a legnagyobb 
lakossági bankkal, a pénzinté-
zet szakemberei akár saját 
forrásból is beindítanák ezt az 
üzletágat. Az OTP-nél egyéb-
ként kifejezetten az egyetem-
isták, főiskolások korosztá-
lyának szánt konstrukciót fej-
lesztenek ki, nem titkolva azt, 
hogy ha a fiatalok igénybe 
veszik az új szolgáltatást, ta-
lán hűek maradnak bankjuk-
hoz akkor is, mikor az állami 
diákhitelek felvétele lesz a 
tét. 

Az Oktatási Minisztérium 
tárgyalt a Kereskedelmi és 
Hitelbankkal, a Postabankkal, 
és az Erstével is, ám annak 
ellenére, hogy ezen pénzinté-
zetek világosan kifejtették 
részvételi szándékukat az ál-
lami hitelnyújtásban, egyel-
őre konkrétumok híján várni 
kényszerülnek. 

H. Sz.-O. K. K. 

Határon túliak egészsége 
Munkatársunktól 

A Kárpát-medence ma-
gyarlakta falvai lakóinak 
egészségéről és egészségü-
gyéről lesz s zó a szegedi 
családorvosi intézet és a Ma-
gyar Egészségügyi Társaság 

által, a Bács-Kiskun megyei 
Felsőszentivánon szervezett 
kétnapos konferencián. A jú-
nius 15-én és 16-án megren-
dezendő tanácskozáson ma-
gyarországi, romániai és ju-
goszláv szakemberek a szü-

letés- és halálozásszám ala-
kulásáról, az alkoholizmus 
okozta megbetegedésekről, 
az egyes települések addik-
tológiai és mentálhigiénés 
helyzetéről tartanak előadá-
sokat. 

Lovaggá ütötték az egykori bokszolót 

Pofonok és kémcsövek 

MTT 
Kiemelkedő kereseti lehetőség -

üzletkötői munkakörben 

Ha Ön • változatos és érdekes feladatot 
• vonzó kereseti lehetőséget keres 

Ha Ön • magabiztos fellépésű 
• agilis és meggyőző 
• kommunikatív 

Kérjük jelentkezzen nálunk! 
Megyei hirdetésszervező csapatunkba keresünk 

értékesítési munkatársakat. 

Ha Önt érdekli a reklámtanácsadói feladatkör, 
akkor küldje el pályázatát é s fényképes önéletrajzát 
KOHÁNYI GÁBOR értékesítési vezető címére ! 

Örülnénk, ha megismerhetnénk! 

Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság 
2040 Budaörs, Baross u. 89. 

Telefon: (23) 504-915 
E-mail: gabor.kohanyi@mtt.hu 

Feri bácsi kétszeresen 
is katonacsaládban szü-
letett. Amellett, hogy a 
nevük Katona, édesapja 
és két bátyja is a fegy-
veres testületben szol-
g á l t . K a t o n a Ferenc 
több tucat profi ökölví-
vó meccset vezetett már 
Magyarországon és az 
Egyesült Á l l a m o k b a n . 
Az idős b o k s z b i r ó t 
Szent G y ö r g y - l o v a g g á 
a v a t t a a Winne tou - re -
g é n y e k b ő l i s m e r t Lee 
tábornok leszármazot -
tja, Dávid Miles Richárd 
King őrnagy. 

Egészen különleges ün-
nepségnek adott otthont a 
balatonfüredi református 
templom. Az oltárnál a lel-
kész helyett fekete lepelbe 
öltözött lovagok álltak. Ve-
zetőjük, Dávid Mi les Ri-
chárd King őrnagy többek 
között a szegedi Katona Fe-
rencet is kardjával Szent 
György-lovaggá ütötte. 

Katona Feri bácsira iga-
zán ráillik az a mondás , 
hogy minden volt már életé-
ben, csak akasztott ember 
nem. Három diplomát szer-
zett, vegyésze te t tanított, 
majd a SZÉF-en lett adjunk-
tus. Tíz éven keresztül bok-
szolt, után meccseket veze-
tett szerte a világban. 

Malays ia fővárosában, 
Kuala Lumpurban 1976-ban 
lépett szorítóba Muhamed 
Ali. Ellenfele a szőregi szü-
letésű Joe Bugner volt, Feri 
bá' jó barátja. A 15. menet 
v é g é n a fekete spor to ló 
nyert, pontozással. Bugnert a 
mozi szerelmesei is ismer-
hették. Egy darabig ő ját-
szott Piedone oldalán Teren-
ce Hill helyett. 

A birói fehér ing helyett a lovagi palástban Katona Ferenc. (Fotó: Schmidt Andrea) 

A nyolcvanas évek elején 
Feri bácsi Detroitba költö-
zött. A váltósúlyú világbaj-
noknak, Hearnsnek lett a 
klubtársa. Több tucat 
meccset vezetett az Egyesült 
Államokban. - Ez azért volt 
nagyon jó, mert így megta-
nulhattam angolul - mondta. 
A fekete bokszolók révén 
még a néger sz lengben is 
otthonosan mozgott. 

Az újdonsült Szent 
György-lovag maga is bok-
szolt. A szegedi leventéknél 
húztak először a 13 éves fiú 
kezére bokszkesztyűt. Egy 
évre rá már a kecskemét i 

színházban döntőt játszott 
papírsúlyban. Idővel váltó-
súlyú lett, s ebben is fejezte 
be az ökölvívást, 1952-ben. 
- A hatalmas pofonok után 
csak a kémcsövekre kon-
centráltam - moso lygo t t . 
Ugyanis vegyészd ip lomát 
szerzett. 

Az egykori bokszoló a ci-
vil életben is kamatoztatta 
erejét, kitartását. Az 56-os 
forradalom idején a szegedi 
polgármester, Perbíró József 
személyes testőre lett. A ké-
sőbbiekben emiatt még sok 
baja származott. A párt so-
káig nem nézte jó szemmel, 

hogy 1956-ban a másik ol-
dalon állt. 

Feri bá' a lovagi címen 
kívül még számos kitünte-
téssel, emlékéremmel büsz-
kélkedhet. Kormánykitünte-
tést kapott 1998-ban. A 
2000-es év igen gazdagnak 
bizonyult. Átvehette a Sze-
gedért Emlékérmet, 56 -os 
lovaggá avatták Budapesten, 
az európai ökölvívó-szövet-
ség becsületrendet adomá-
nyozott neki, legutóbb pedig 
Szent György-lovag lett, ami 
mellé nemzetes cím is du-
kált. 

Kormos Tamás 

A könyvek birodalma 
nyitva áll! 

http://www.minerva90.hu
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