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A Déli Apró nagy ajándéka beteg gyermekeknek 

Négyszázezer forint 
a gyermekkórháznak 

A gyerekek azonnal birtokba vették az új játékokat. Fotó: Káinok Csaba 

Diák is dolgozhat 
az egyetemen 
Január elsejétől az ország felsőoktatási intézményeiben egyetemi, 
főiskolai hallgatók is elvégezhetnek olyan munkákat, amelyek az 
oktatáshoz, a kutatáshoz kötődnek és illeszkednek a hallgatói 
életformához. Mindezért ösztöndíj formájában járulék- és 
szja-mentes „fizetést" kapnak. 

KÖRKÉP 

ALGYÓ. A községben nemrég 
megalakult az Algyői 
Művészkör, amelynek célja, 
hogy állandó műhelyük legyen a 
helyi alkotóknak. Ennek 
köszönhetően a faluház 
galériájában kiállítási 
lehetőséget biztosítanak a 
művészek munkáinak. A 
művészkör csütörtök délután 5 
órakor tartja alakuló ülését a 
faluházban. Erre a tagok mellett 
az érdeklődőket is várják. 

DÓC. Képviselő-testületi ülést 
tartanak szerda délután fél 
kettőkor a dóci polgármesteri 
hivatalban. Ezen többek között 
szó lesz a község ivóvízének 
minőségi javításáról. Dóc is 
csatlakozik ahhoz a társuláshoz, 
amely 26 település 
ivóvízprograniját készíti elő. A 
község 600 ezer forintot nyert a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium pályázatán. A 
pénzt hulladékgazdálkodás 
fejlesztésére fordítják. Az idén 
indítják be az úgynevezett 
tanyagondnoki szolgálatot. A 
800 lakos egyharmada 
külterületen él, ezért fontos ez a 
hálózat. Az önkormányzat 
ötmillió forint állami támogatást 
kapott, amiből egy Ford 
Transitot vásárolnak. 

KÜBEKHÁZA. A helyi 
önkormányzat 500 ezer forint 
értékű hordozható számítógépet 
nyert az Informatikai és 
Hírközlési Minisztérium 
pályázatán. A gépet a település 
védőnője, Konkolyné Zagyi 
Gabriella vehette át Molnár 
Róbert polgármestertől. A 
laptopnak köszönhetően jóval 
könnyebb lesz a páciensek 
nevének, adatainak, illetve 
betegségeinek, javasolt 
gyógyszereinek regisztrálása. 

SZEGED. Színházi előadást 
rendeznek ma este 8 órától a 
szegedi JATE-klubban. Gábriel 
Garcia Marquez: Szerelmes 
számvetés egy ülő férfi előtt 
című monodrámát mutatja be a 
Páger Antal Stúdió. A Franyó 
Róbert rendezte darabot előadja 
Boros Tápai Kornélia. 

SZEGED. Ügyfélkiszolgálási 
konferenciát rendeznek ma 
féltizenegytől a szegedi Forrás 
Hotelben. Rácz István, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének főosztályvezető 
helyettese Az európai uniós 
csatlakozás hatása a magyar 
pénzügyi szektorra címmel tart 
előadást. Ezt követően Ferencz 
Zoltán szociológus, politológus, 
az MTA Szociológiai Intézetének 
munkatársa pedig a fogyasztói 
társadalom alakváltozásairól 
beszél. 

ÚJSZENTIVÁN. Ifjúsági 
önkormányzati választást 
tartottak a községben. A 10 és 25 
év közötti fiatalok adhatták le 
voksaikat. A 208 szavazásra 
jogosult közül mindössze 37-en 
járultak az urna elé, ennek 
ellenére érvényes volt a 
választás. Ifjúsági polgármesteri 
címért csak egy jelölt indult. 
Balassa Lajos lett a „befutó". A 
négy képviselői helyért már 
többen versengtek. A nyolc 
jelöltből a legtöbb szavazatot 
Hornok Tibor, Farkas Gábor, 
Márta Máté és Varga Ágnes érte 
el, így ők képviselhetik a helyi 
fiatalok érdekeit. Újszentivánon 
egyébként most először írtak ki 
ifjúsági önkormányzati 
választást. 

Szegeden.Tesco Áruházban 
működő Pannon GSM 

szaküzletünkbe • 
értékesítési gyakorlattal és 

számítógépes ismerettel rendelkező 

ÜZLETVEZETŐT (M0923) 
ÉRTÉKESÍTŐT (M0924) 

keresünk. 
Fényképes önéletrajzát a referenciaszám 

(eltüntetésével az alábbi címre várjuk: £ 
7633 Pécs. Szigeti üt 5571 | 
karrier0mitlertetecom.hu 

Négyszázezer forintot adomá-
nyozott a Déli Apró a szegedi 
gyermekkórháznak. Három-
százezer forintot az alapítvány-
nak utaltak át, százezer forint-
ból pedig játékokat vásároltak a 
játszóház számára. 

Konkoly Béla, a Déli Apró lap-
igazgatója tegnap délután négy-
százezer forint adományt adott 
át a szegedi gyermekkórháznak. 
A hirdetőújság minden évben 
támogatja az intézményt. Ezút-
tal háromszázezer forintot utalt 

Egyetlen új taggal bővült a Szege-
di Nemzeti Színház múlt évad 
végén kényszerűen megcsappant 
társulata. Posta Lajos (képün-
kön) színművésszel az évad első 
prózai bemutatóján, a Hat sze-
rep szerzőt keres című Pirandcl-
lo-darab jövő pénteki premierjén 
találkozhat először a közönség. 

Úgy kezdődött, hogy gyerekkorá-
ban a debreceni színházban látta 
a Pinocchiót, és úgy érezte, ó is el 
tudná játszani Collodi híres me-
sefiguráját. - Édesanyám ma-
gyartanárnő volt, gyakran mond-
tam verset és prózát is. Középis-
kolásként játszottam a debreceni 
Alföld Színpadon, és érettségi 
után jelentkeztem a színművé-
szeti főiskolára. Nem vettek fel, 
ezért szüleim tanácsára elmen-
tem Balmazújvárosba képesítés 
nélkül tanítani. Újságban olvas-
tam Goór Nagy Máriáról, aki fel-
vett a színitanodájába, ahová há-
rom évig jártam. Az első félév 
után már a József Attila Színház-
ban, majd a Madách Kamarában 
és a Thália Színházban játszot-
tam. Mensáros László volt a 
mesterségtanárom, máig büszke 
vagyok az oklevelemre, amit ő írt 
alá — meséli kanyargós pályakez-
déséről szimpatilcus derűvel / te-
tű Lajos, aki 1992-ben Verebes 
István hívására Miskolcra szer-

át a kórház alapítványa számá-
ra, amelyet szabadon felhasz-
nálhatnak, százezer forintért 
pedig játékokat vásárolt a ját-
szóházba. Az adományhoz 
egyébként a Gulliver Já-
ték-nagykereskedés is hozzájá-
rult, hiszen minden játékszert 
akciós áron adott. 

A gyerekek természetesen 
azonnal birtokba vették az aján-
dékokat: könyvet, társasjátéko-
kat, kirakót, legót, autókat, sőt 
még gyöngyfűző készletet is ta-
láltak. A legnépszerűbb azonban 

Fotó: Flollósi Zsolt 

ződött. Ott bemutatkozásképpen 
Christiant játszotta a Cyrano de 
Bergerac-ban, sikeres produkció 
volt, a televízió is közvetítette. 

Három év múlva a Mikó István 
vezette soproni színházhoz szer-
ződött. - 2000-ben otthagytam a 
soproni társulatot, mert nem bír-
tam az állandó utazgatást. Köz-
ben ugyanis megnősültem és 
megszületett a kislányom. Másfél 
éven át csak szinkronfeladatokat 
és egy-egy szerepet vállaltam. 
Közben alapítottam egy műsor- és 
rendezvényszervező céget, többek 
között kistelepülések teleházaiba 
viszünk profi művészeket és mi-
nőségi produkciókat Koltai Ró-
bert kabaréestjétől bábszínházi 

kétségtelenül a szobasátor volt, 
amely azonnal meg is telt mo-
solygó kicsikkel. A játéltokat 
egyébként az ápolónők válogat-
ták össze úgy, hogy lehetőleg 
minden korosztály találjon ma-
gánakvalót. 

Tekulics Péter igazgató főorvos 
megköszönte rendszeres támo-
gatójuknak az adományt. El-
mondta, az alapítvány számlájá-
ra érkező összegből az intenzív 
osztálynak vásárolnak betegőrző 
műszereket. 

T.K. 

előadásokig. Szeretném, ha úgy 
megerősödne az irodám, hogy fel-
karolhatná, menedzselhetné a te-
hetséges fiatalokat. Szegeden kí-
vül játszom a Budapesti Kamara-
színházban is, és üzleti kommu-
nikáció szakon tanulok. A szín-
padi játék számomra olyan, mint 
a gyógyszer. Ha sokáig nem ját-
szom, elvonási tüneteim lesznek 
- mondja Posta Lajos, aki úgy ke-
rült Szegedre, hogy Sopronból jól 
ismerte színészkollégáját, Szék-
helyi Józsefet, aki rendezte is. 

- Már a pályázati időszakban 
beszélgettünk a terveiről, majd a 
nyáron felhívott és szerződést 
ajánlott. Boldogan jöttem, sze-
rencsére Jocó igazgatóként sem 
változott meg, megmaradt igazi 
színésznek. Olyan a színházban, 
mint egy jó családapa, akinek 
mindegyik gyermekéhez van egy 
jó szava, és mindegyikre próbál 
odafigyelni. A premierre készül-
ve jól érzem magam Szegeden. 
Ez egy jó társulat lesz, ha mi is 
akarjuk. Sokan elmentek a ko-
rábbi csapatból, azért nehéz a 
többieknek. A Pirandello-darab-
ban egy velem egyidős színészt 
alakítok, aki nagyon rosszul ját-
szik. Bemutatkozásként talán 
nem a legideálisabb szerep: ak-
kor leszek jó, ha el tudom hitet-
ni, hogy nagyon rossz vagyok. 

H. ZS. 

- Eddig is dolgoztak már hallga-
tók a szegedi egyetemen - mond-
ta Badó Attila, a Szegedi Tudo-
mányegyetem megbízott hallga-
tói és közkapcsolatok rektorhe-
lyettese. - A karok elsősorban bi-
zonyos kampányjellegű munkák 
- felvételiztetés, beiratkozás -
esetében már eddig is számítot-
tak az egyetemisták segítségérc. 
Ezért aztán valamilyen ösztön-
díj-kiegészítést fizettek a diákok-
nak. A kormány döntése a tiszta 
viszonyok megteremtése szem-
pontjából volt fontos. 

A kormánydöntés értelmében 
az egyetemen munkát vállaló 
hallgatók járandósága nem lehet 
nagyobb a mindenkori minimál-
bérnél. A hallgatók az átlag mun-
kavállalókhoz képest kedvezőbb 
helyzetben vannak, hiszen ők já-
rulék- és szja-mentesen, egyfajta 
ösztöndíjként vehetik fel majda-
ni fizetésüket. Badó Attila hozzá-
tette: a hallgatók ezután minden 
olyan feladatot el tudnak majd 
látni, amire a karok nem akar-
nak egy státust létrehozni. - Ja-
nuár elsejétől akár rendszeres 
munkát is tudnak vállalni az 
egyetemisták. Olvasótermeket, 

Befejeződött a szegedi Szent 
György tér felújításának első 
szakasza. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A felújításra a kerület önkor-
mányzati képviselője, Pászü Ág-
nes tanácsnok 1 millió 400 ezer 
forintot fordított saját alapjából. A 
Centrum párti képviselő elmond-
ta: a díszmedence rekonstrukció-
jával, az ivókút felújításával és a 
locsolóhálózat kiépítésével még 
korántsem fejeződött be a Szent 
György tér rendbetétele, ugyanis 
ősztói további 1 millió 600 ezer fo-
rint értékben növénytelepítési 

könyvtárszobát, számítástechni-
kai kabinetet felügyelhetnek -
válaszolta a rektorhelyettes. 

Badó Attila hangsúlyozta: az 
egyetemi vezetése nem szeretné 
a hallgatók munkavégzését sza-
bályozni. Minden esetben a ka-
roknak kell eldönteni, hány főt 
és milyen munkára alkalmaz-
nak, s január elsejéig van idejük 
arra is, hogy kialakítsák saját 
hallgatói foglalkoztatási rendsze-
rüket. - Külföldön erre már na-
gyon sok példa van. Németor-
szág nem egy egyetemén évek óta 
hallgatók végzik el a különböző 
adminisztrációs feladatokat. El-
képzelhető, hogy egy-egy esetben 
nálunk is szóba kerülhet egy 
ilyen megoldás. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy a karok egy-
re-másra fogják elbocsátani az 
adminisztrátoraikat, a hallgatók 
többségét ugyanis nem ilyen jel-
legű munkákra fogják alkalmaz-
ni. Véleményem szerint tovább-
ra is elsősorban kampányjellegű 
idénymunkákra vesznek fel na-
gyobb számban egyetemistákat a 
karok - közölte a hallgatói rek-
torhelyettes. 

G. SZ. L. 

programba kezdenek, melynek el-
ső és legfontosabb része új cserjék 
ültetése lesz. A munkálatokat ok-
tóber elején kezdik el. 

Pászti Ágnes hangsúlyozta: 
rendkívül fontos a tér rendbeté-
tele, mert a városrész egyik im-
pozáns látványosságáról van szó, 
aminek felújítása nem tűrt ha-
lasztást, éppen ezért nem lehet 
pénz kérdése. Hozzátette, mun-
kájának máris megvan az ered-
ménye, mert a közeli Dózsa 
György Általános Iskola diákjai, 
mint kellemes felfrissülési lehe-
tőséget, már használatba is vet-
ték az átadott díszmedencét és 
szökőkutat. 

Nyugdíjasok 
•< { « 1 / • 

udulesi 
csekkjei 
Ma és holnap még átvehetik a 
nyugdíjasok az üdülési csekk-
jeiket Szegeden. Ambrózy 
László, az önkormányzat 
nyugdíjas referense a polgár-
mesteri hivatal sajtószobájá-
ban délelőtt 9 és 12 óra között 
várják mindazokat, akik még 
nem kapták meg az utalványo-
kat. 

A felújítás után szemet gyönyörködtető látványt nyújt a Szent 
György téri díszkút. Fotó: Miskolczi Róbert 

Sikerrel zárult a szegedi kéménypályázat 

Ötvenként társasház kaphat támogatást 
Lezárult az egycsatornás gyűjtőkémények 
átalakítására kiírt pályázat. A város 44 
millió forinttal támogatja a veszélyes kür-
tők átalakítását. 

Szegeden összesen ötvenkettő, köztük hat 
önkormányzati tulajdonú társasház je-
lentkezett az egycsatornás gyűjtőkémé-
nyek átalakítására fölajánlott önkor-
mányzati és állami támogatásért - tájé-
koztatta lapunkat Németh István, a pá-
lyáztatást lebonyolító Szegedi Ingatlanke-

zelő és Vagyongazdálkodó Rt. vezérigazga-
tója. 

Amint arról folyamatosan tudósítottuk 
olvasóinkat, a Belügyminisztérium tavasz 
végén hirdette meg annak lehetőségét, hogy 
a hatvanas-hetvenes években nagyüzemi 
technológiával épült társasházak egycsator-
nás gyűjtőkéményeinek átalakítására köz-
ponti és önkormányzati támogatást kérhet-
nek a lakóközösségek. Az állam a fölújítási 
költségek 40 százalékával (lakásonként leg-
följebb 80 ezer forinttal), a szegedi önkor-

mányzat pedig 30 százalékkal járul hozzá a 
kémények átalakításához; a fönnmaradó 30 
százalékot a lakóközösség fedezi. 

A pályázati határidő augusztus 22-én, hét-
főn lejárt. Németh Istvántól megtudtuk, 
hogy a társasházak összesen 44 millió forint 
támogatást kértek önkormányzattól. A ve-
szélyes kéményeket (amelyekből visszafor-
dulhatnak a bekötött fűtőtestek és vízmelegí-
tők égéstermékei) összesen 1178 lakásban 
építik át. 

NY. P. 

Pirandello-bemutatóra készül a társulat új tagja, Posta Lajos színművész 

Mensáros volt a mestere 

Új köntösbe öltözött 
a Szent György tér 


