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Nincs nyugalom a Kálvárián

Laci bácsi megint késelt
Alkoholos mámorában ismét
összeveszett Laci bácsi és egyik
lakótársa. A 72 éves férfi most is
nyakon szúrta vitapartnerét,
aki törött pohárral vágott viszsza.

SZOMBAT, 2002. MÁJUS 25.

Gál György 80 éves
Tudományos ülés keretében köszöntik hétfőn 15 órakor a szegedi
véradó állomás nyugalmazott vezetőjét, Gál György professzort 80.
születésnapja alkalmából. A Royal Szálló különtermében megrendezendő ünnepi tudományos ülésen a professzor szakmai életútjának
méltatását követően a véradással, illetve a véradásszervezéssel kapcsolatos előadások hangzanak el.

Diszkrimináció ellen
ügyfélszolgálati iroda

Italozással és szóváltással kezdődött, majd szurkálással végződött tegnap a déli órákban egy vita Szegeden, a Kálvária sugárúton. A házigazda, a 72 éves V.
László, aki négy hajléktalannal él
együtt, nyakon szúrta egyik lakótársát, aki törött pohárral vett
elégtételt. Az idős férfit könnyű,
míg barátját súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A helyszínelés idejére a rendőrség munkatársai lezárták a folyosót. Laci bácsi egy széken üldögélve várta a mentőket. Hiába
kérdeztük, mi történt, mi váltotta ki az újabb késelést, az idős
ember ugyanúgy, mint múltkor,
most sem tudta felidézni a majdnem tragédiával végződő esemény körülményeit.
A történtek után pár órával a
folyosón vércseppek, az ajtó előtt
pedig hatalmas vértócsa emlékezteti a lakókat az újabb „szóváltásra". Mint arról beszámoltunk, V. László egy héttel ezelőtt
hasonló körülmények között
szúrta meg másik lakótársát,
7bncsit, vagyis Horkai Antalt. A

Az elmúlt bő fél évben több
hátrányos megkülönböztetésből eredő üggyel kellett foglalkoznia az Igazságügyi Minisztérium
antidiszkriminációs
ügyfélszolgálati
hálózatának
Csongrád megyei irodájában hangzott el tegnap Magyarcsanádon, egy romáknak összehívott fórumon.

A megyei cigány kisebbségi önkormányzati vezetők számára
rendezett továbbképző tanácskozást a helyi cigány közösségi házban tartották meg. Mint a maVértócsa, üres borospalack, s a múltkori késelés története kísértetiesen emlékeztet a legújabb szur- gyarcsanádi kisebbségi önkorkálásra.
Fotó: Karnok Csaba mányzat elnökétől, Graur Istvántól megtudtuk, a pályázati tárendőrség információi szerint a rendőrök és a mentősök. - Két li- tartja el őket, hanem segélyből mogatásból rendezett szakmai
férfiak akkor a maradék italon ter borért bárkit befogad, nézzék élnek.
fórumon többek között a romák
vesztek össze.
meg, mi van abban a lakásban A ház lakói szerint nem kell továbbképzési lehetőségeiről, a
sokáig várni egy újabb, de a mos- kisebbségi testületek működéséA felháborodott lakók félnek, kiáltotta az egyik lakó.
ezért egyikük sem vállalta, hogy
Korábbi cikkünkben Laci bácsi taninál sokkal tragikusabb esetre re vonatkozó közigazgatási jognyilatkozik, annyit azonban el- azt mondta, több mint két éve ő a Kálvária sugárúton.A Szegedi szabályokról volt szó. Graur Istmondtak: a férfi és az általa befo- tartja el kevéske nyugdíjából la- Rendőrkapitányság ez alkalom- ván úgy gondolja, a megbeszélés
gadott négy hajléktalan miatt a kótársait. A befogadott hajlékta- mal súlyos testi sértés miatt in- hasznos tudnivalókkal szolgált
Kálvária sugárúti házban rend- lanok egyike most azt állította: dított eljárást V. László ellen.
az őszi kisebbségi önkormányzaszeres vendégnek számítanak a Laci bácsi hazudott, mert nem ő
A. T. J. ti választásra készülő cigány politikusoknak.
Beszámolót tartott az Igazságügyi Minisztérium antidiszkriminációs jogsegélyszolgálatának
megyei irodavezetője is, aki a
Az egyházzenei hetek programsorozatában gona), Tóth Zsuzsanna, Patai Péter, Marosvá- művei szerepelnek. A kvartett 17 órakor a múlt év óta fogadja a megkülönszombaton 19 órakor a szegedi felsővárosi ri Péter, Megyesi Zoltán és Cser Krisztián magyarországi evangéliumi testvérközösség- böztetést elszenvedett ügyfeleket.
Dr. Báron Zsuzsa úgy látja, munminorita templomban a Victoria Kamarakó- (ének), valamint a Victoria Kamarazenekar. nél (Bokor u. 5.) is fellép.
Ugyancsak vasárnap 19 órától a tarjánvá- kájára szükség van: az elmúlt bő
rus ad hangversenyt. A műsor: Gabrieli: Ju- Vezényel: Cser Miklós. Vasárnap 10 órakor a
bilate Deo, T. L. da Victoria: In Festő Pente- metodista egyházban (Londoni krt. 30.) a rosi Szent Gellért-templomban Kosóczki Ta- fél év alatt közel húszan keresték
costes, A. Párt: The Beatitudes, Capricornus: Szöllősy kvartett ad koncertet. A műsoron J. más (orgona) és Solymosi Péter (trombita) ad fel és több esetről kiderült, hogy a
sérelem
hátterében
valóban
Missa. Közreműködik: Kuzma Levente (or- S. Bach, Haydn, Beethoven, Mozart és Faúré koncertet.

Egyházzenei koncertek a hét végén

VI. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NYÍLT NAP

Május 25. szombat 9.00-18.00 óráig
Alsó rakpart
Közlekedésbiztonsági verseny

M a l c k A n d r e a Band

MOM Trió

Gyimesi Kálmán

ÉS AUTÓKIÁLLÍTÁS
A LAPCOM Kft., a Délmagyarország és
Délvilág c. napilapok kiadója pályázatot
hirdet a cég

HIRDETÉSVEZETŐI
állásának betöltésére

A CÉG HIRDETÉSVEZETŐJE VEZETŐI
BESOROLÁSÚ ALKALMAZOTT
Feladatkör:
- a cég kiadásában megjelenő napilapok és kereskedelmi célú
kiadványok hirdetési célú felület eladási munkáinak szervezése,
- az értékesítési tervek teljesítése érdekében a hirdetési
képviselők tevékenységének koordinálása.
- a csoport stratégiai terveinek elkészítése, motivációs
rendszerek folyamatos karbantartása,
- új kiadványok piaci bevezetésének előkészítése, a kiadó
kiemelt ügyfelelnek gondozása
Bérezés: fix munkabér + teljesítményfüggő juttatások
Pályázati feltételek:
- értékesítésben szerzett tapasztalat,
- vezetésben, irányításban szerzett jártasság,
- kiemelkedő szervező- és kommunikációs képesség,
felsőfokú végzettség,
- gépjármű-vezetői jogosítvány, számítógép-kezelői gyakorlat
(Word, Excel)
- számlaképesség
(vállalkozói igazolvány vagy társas vállalkozás megléte)
Előny: az angol nyelv társalgási szintű ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kall: szakmai önéletrajzot,
részletezve az eddigi munkahelyeken betöltött munkaköröket,
végzettséget igazoló okiratok másolatát, a pályázó bérigényét
Beküldési cim: LAPCOM Kft. 6740 Szeged. Stefánia 10.,
Pásztiné Mészáros Éva kiadóigazgató
Beküldési határidő: 2002. május 31.

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6724 Szeged, Bakay N. u. 48.
Délkelet Magyarország legnagyobb személyszállítási társasága
felvételt hirdet
üzletkötői munkakörre.
Feladatok:
• járműjavítási, felújítási, tűzoltókészülék javítási, gumifutózási
kapacitás értékesítése
a alkatrész értékesítés
Elvárások:
• felsőfokú, lehetőleg járműgépész végzettség
a 3 éves szakmai gyakorlat
• legalább középfokú angol és/vagy német nyelvismeret
• felhasználói szintű számítógép ismeret
Jelentkezés:
Részletes szakmai önéletrajzzal Gulyás László járműjav ító és ipari
igazgatónál, a (62) 560-111/45! 4-es melléken történő előzetes
egyeztetés alapján 2002. május 31-ig.
015497547

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

munkakörre azonnali belépéssel,
határozott időtartamra szóló munkaviszony létesítésére.

PROJEKT MANAGER
munkakör betöltésével.

Feladatkör: a Társaság vállalkozási ügyletei kapcsán
kivitelezési tevékenységek kezelése, koordinálása
ELVÁRÁSOK:
- felsőfokú gépészeti végzettség
- a légkondicionáló berendezések teljes körű
műszaki ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(Word, Excel,
AutoCad)
- nagyfokú önállóság, problémamegoldó készség
- hűtéstechnikában eltöltött gyakorlat min. 2 év
- idegen nyelv ismerete
(angol/német)
ELŐNY:
- nyitottság az ú j technológiák, eljárások
elsajátítására
- épületfelügyeleti rendszerek ismerete
- fejlett kommunikációs képesség
BÉREZÉS:
- megegyezés szerint
A fényképpel és részletes szakmai önéletrajzzal
ellátott
pályázatokat
2002. május 28-ig kérjük eljuttatni a
szerkesztőségbe
„Projekt manager 013396851" jeligére.

KERESKEDELMI KFT.
6725 Szeged, Kenyérgyári út 2.Tel/fax: 62/491-555

DISZKONT AJÁNLATA
- Szarvasi rizs „A"

a munkaügyi/személyügyi felsőfokú szaktanfolyam
a munkaügyi, társadalombiztosítási ügyintézői szakmai gyakorlat
a felhasználói szintű számítógépes ismeret

1 kg

1 6 3 Ft

500 g (360 Ft/kg)

1 8 0 Ft

100 g, 5 ízben (840 Ft/kg)

8 4 Ft

- Balaton szelet tej

30 g (1233 Ft/kg)

3 7 Ft

- Verbena cukorka 3 ízben

100 g (680 Ft/kg)

6 8 Ft

- Trend keksz 4 (zben

170 g (653 Ft/kg)

1 1 1 Ft

- Háztartási keksz

250 g (344 Ft/kg)

8 6 Ft

- Csigatészta 81.
- Africana nugát

Elvárások:

SZ. I. M.

Szegedi székhelyű szerelőipari cég pályázatot hirdet
szegedi irodájába, szolgáltatásainak irányítására,
dél-magyarországi régióban

Délkelet Magyarország legnagyobb személyszállítási társasága felvételt hirdet

munkaügyi előadó

diszkrimináció áll. Példaként
megemlíti: előfordult, hogy egy
jól képzett, intelligens roma származású hölgy telefonon álláshirdetésre jelentkezett, és a cég
örömmel fogadta hívását, ám
amikor elment megkötni a szerződést és meglátták, mégsem kapott munkát, arra hivatkozva,
hogy más töltötte be az állást. Az
irodavezető ekkor levélben hívta
fel az illető cég figyelmét arra,
hogy a bőrszín alapján történő
megkülönböztetés
jogellenes.
Hasonló levelet küldött már önkormányzatoknak,
különböző
hivataloknak és hatóságoknak is.
Dr. Báron Zsuzsa nehezen tudná
megítélni, mennyire jellemző
Makón és térségében a diszkrimináció. Mint mondja, eddig kevesen jelentkeztek ilyen panaszszal, ám lehet, hogy az érintettek
nagy része nem tud a lehetőségről, esetleg úgy gondolja, nincs
értelme az irodához fordulnia.
A civilben ügyvédként praktizáló makói jogász persze nem
csak ilyen ügyekben segít a paragrafusok dzsungelében nehezen
eligazodó romáknak. Sokan keresik meg családi konfliktus, hivatali ügy vagy lakásprobléma
miatt, de büntetőügyekben is ad
tanácsot, felvilágosítást a makói
Széchenyi téri irodaházban működő irodában. Akik felkeresnék,
szerdán és pénteken délután kettőtől négyig találkozhatnak vele
fogadóóráján.

- Merido Mocca kávé szemes, vac.
Jelentkezés:

- Ultra por

dr. Vörös Petemé munkaügyi és szociálpolitikai irodavezetőnél,
a (62) 560-111/4012 v. 4014 melléken történő előzetes egyeztetés
alapján 2002. május 31-ig.
l'im<)7li54

- Honi öblítőkoncentrátum 3 illat

1000g

1 0 3 0 Ft
2 9 0 Ft

500 g (580 Ft/kg)
1 I

2 1 5 Ft

Nyitva tartás: H.-P.: 9.00-17.00-tg
Ticket Restaurant étkezési utalványokat

elfogadunk.

