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Autófényezési anyagokat, 
készülékeket és ipari festékeket 

forgalmazó importőr cég 
Csongrád, Békés, 

Jász-Nâ kun-Szolnok megye területére 

TERÜLETI KÉPVISELŐ 
munkatársat keres. 

Feladata: meglévő ügyfelek látogatása 
rendelések felvétele, forgalmuk 

növelése, új ügyfelek beszervezése, 
folyamatos gondozása. 

Elvárások: középfokú végzettség, jó 
kommunikációs képesség, utazási 

hajlandóság, B kategóriás jogosítvány. 

juttatások: alkalmazotti munkavi-
szony, kiemelkedő alapbér + forga-

lomarányos jutalék, mobiltelefon, pró-
baidőt követően cégautó, továbbkép-

zések belföldön, külföldön. 

Fényképpé,1 ellátott írásos pályázatát. •• 
2005 január 29-ig várjuk az alábbi címre: 

Carsystem Hungária Kft. 
9028 Győr, Régi Veszprémi út 12-14. 

KÖRKÉP 

ALGYŐ. A magyar kultúra napja 
alkalmából a Faluház Galériában 
ma délután 5 órakor az Algyői 
Művészkör kiállításán Apjok 
Sándorné, Bánfi Sándorné és 
Szalontai Ferencné hímzők, 
valamint Nyári József fafaragó 
mutatkoznak be. A tárlatot 
Laurinyecz Mihály 
kanonok-plébános nyitja meg. 
- Háromnegyed 6-kor a Faluház 
emeleti klubtermében vonós 
kamarazenét hallgathatnak az 
érdeklődők. Fellép Gárdián 
Tamara és Gárdián Rita 
(hegedű), valamint Gárdián 
Gábor (cselló). Közreműködnek 
az algyői Móra Ferenc 
Népszínház társulatának tagjai. 
- Negyed 7-kor Beszélgetés 1100 
év nevezetes felfedezéseiről és a 
magyarság jövőképéről címmel a 
nemzeti kultúráról hallhatnak 
beszélgetést. Vendég Tóbiás 
Áron író. Közreműködik Kátó 
Sándor színművész és az Algyői 
Citerazenekar. 

BORDÁNY. A Régiók közti 
együttműködés a helyi ifjúsági 
munka fejlesztésére címmel 
négy régió ifjúsági szervezeteit 
összekapcsoló projekt indult be 
januárban. A programba a 
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 
tagszervezetei is 
bekapcsolódhatnak. A szövetség 
meghívásos pályázat útján dönti 
el, kik azok a 15-17 év közötti 
fiatalok, akik részt vehetnek a 
munkában. Tanács Gábor, a 
szövetség elnöke Ásotthalom, 
Bordány, Forráskút, Domaszék 
és Zákányszék civil szervezeteit 
és ifjúsági önkormányzatait 
kérte fel az együttműködésre. 

MÓRAHALOM. Szerdán 
Mórahalmon a Homokháti 
Kistérségi Iroda Hálózatépítés 
címmel workshopot rendezett. 
Ezen hat, a régióban működő 
szervezet cserélte ki 
tapasztalatait az Európai 
Szociális Alap által támogatott 
Küzdelem a munka világából 
való kirekesztődés ellen című 
pályázati felhívásra benyújtott 
nyertes projektjeiről. 

SZATYMAZ. A 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén kisebb módosításokkal 
elfogadta a 2005-ös 
rendezvénytervet, így a 
hagyományos őszibarack 
fesztivált idén július 16-17-én 
rendezik meg. A művelődési ház 
és könyvtár beszámolóját, a 
számvevőszéki jelentésre készült 
intézkedési ütemtervet 
elfogadták, és jóváhagyták a két 
intézmény munkatervét. 
Megszavazták az új vagyon- és a 
lakásrendeletet is, mindkettő 
február l-jétől lép hatályba. A 
március 1 -jétől hatályos szmsz-t 
módosításokkal együtt szintén 
elfogadták. 
FORRÁSKÚT. Ma délután fél 
6-kor alakul meg a Forráskúti 
Lóbarátok Egyesülete a 
művelődési házban. Minden 
érdeklődőt várnak az első 
gyűlésre. 

A Szeged kultúrájáért aranygyűrűt kaptak: Petróczy Sándor, Török Gizella és Erdős János Fotó: Gyenes Kálmán 

A magyar kultúra napja alkalmából tegnap este a nagyszínházban 
adták át a Szeged kultúrájáért aranygyűrűket és a Kölcsey-pla-
ketteket. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Szeged kulturális intézményei-
nek képviselői koszorúztak teg-
nap a Dóm téren, a Himnusz 
költője, Kölcsey Ferenc szobránál 
a magyar kultúra napja alkalmá-
ból. A szokásos megemlékező 
beszéd elmaradt, mert a szónok 
elkésett. Ezt követően Tandi La-
jos, a Szeged folyóirat főszerkesz-
tője nyitotta meg a Szegedi Nem-
zeti Színházban Aranyi Sándor 
festőművész, Papp György és Sej-
ben Lajos képzőművész, vala-
mint Nagyné Török Gizella népi 
iparművész kamaratárlatát. 

A szegedi városvezetők idén is 
nagy célokat tűztek ki: az önálló-
vá vált szabadtéritől sikeres mű-
ködéstvárnak, átadják a felújított 
kisszínházat, megkezdődik egy 

európai színvonalú galéria kiala-
kítása a szecessziós Reök-palotá-
ban, folytatódik a művelődési há-
zak rekonstrukciós programja -
sorolta az eredményeket ünnepi 
beszédében Botka László polgár-
mester, aki azt is hangsúlyozta: 
idei költségvetéséből 4 milliárd 
forintot költ Szeged a kultúrára. 

Erdős János karnagy, Petróczy 
Sándor, a Mozgókép Kht. igazga-
tója és Nagyné Török Gizella népi 
iparművész vehette át a polgár-
mestertől az idei Szeged Kultúrá-
jáért aranygyűrűt. Botka László, 
valamint Kormos Tibor, a kultu-
rális bizottság elnöke tíz kategó-
riában adta át a Kölcsey-plakettet: 
Kitüntetést kapott zene kategóri-
ában: Delley József zongoramű-
vész,- irodalom: Veszelka Attila 
költő; színházművészet: Balog Jó-

zsef, a MASZK Egyesület elnöke, 
előadóművész,- táncművészet: 
Sárközi Attila balett-táncos; köz-
művelődés: Tandi Lajos újságíró; 
könyvtár: Rátkai Erzsébet könyv-
táros,- civil szféra: Mező Tamásné 
népi iparművész; folklór: Nagy 
Albert koreográfus. A képzőmű-
vészet kategória díjazottja, Szuro-
mi Pál művészeti író személyesen 
nem volt jelen, neki későbbi idő-
pontban adják át az elismerést. A 
menedzser-mecénás kategória dí-
ját a szabadtéri játékok megren-
dezését tavaly 20 millió forinttal 
támogató Lombard Pénzügyi Rt. 
kapta, amelynek vezérigazgatója, 
Domonkos András vette át a Köl-
csey-plakettet. 

A díjátadást ünnepi műsor kö-
vette a színházban, majd az ön-
kormányzat fogadást adott a ki-
tüntetettek és Szeged kulturális 
életének szereplői tiszteletére a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. 

A Baka-termék 
nem ártalmas 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Néliány nappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy 
márciustól több kozmetikai termék forgalmazását is 
betiltják, mert azokban egy olyan anyag is van, amely 
allergiát és bőrgyulladást is okozhat. A polcokról ha-
marosan lekerülő termékek közül néhányat fel is so-
roltunk, és ezek között megemlítettük a Balea-ter-
mékeket is. A DM Kft. kereskedelmi és márkamene-
dzsere, Reményi Rita a cikkre reagálva elmondta: az 
általuk forgalmazott Balea-termékcsaládból mind-
össze nyolcat érintett a cilckben említett probléma, 
de közel egy éve már csak olyan termékeket gyárta-
nak, amelyek nem tartalmazzák e vegyületet. 

Számolják 
az olvasókat 
a könyvtárban 
A régi strigulázás helyett a jövőben elektronikusan 
számlálnák a látogatókat, ezért egy hete próbajel-
leggel vonalkód-leolvasót használnak a szegedi So-
mogyi-könyvtár bejáratánál. Sikaláné Sánta Ildikó 
általános igazgatóhelyettes tájékoztatása szerint a 
hét végén döntik el, hogy marad-e a rendszer. A 
kódolvasó tesztelése közben folytatódik a számító-
gépes háttér fejlesztése, és - hogy emberi közremű-
ködésre egyáltalán ne legyen szükség - tervezik fali 
kódolvasó-készülék elhelyezését, amelyet az olva-
sók már ismerhetnek a hipermarketekből. 

Szegeden a téli időszakban az 
édesanyák csak néhány helyre 
tudják elvinni mozgásigényes 
gyermekeiket. A játszóterek be-
népesülésére egészen tavaszig 
kell várni, addig pedig marad-
nak a játszóházak, természe-
tesen nem ingyen. 

A Stefánián sétáló Kardos Helga 
kétéves kisfiát levegőztette baba-
kocsiban. Az édesanya elmond-
ta: nagyon várja a tavaszt, mert a 
téli napokon nem tudja levinni a 
gyermekét a játszótérre. Kétéves 
kisfiával gyesen van, négyéves 
kislánya óvodás. Tavasszal a ját-
szótérre mennek, télen azonban 
kevés lehetőségük van a közös, 
lakáson kívüli játékra, mozgásra. 
Megnéztük, hová és mennyiért 
vihetik játszani, mozogni cseme-
téiket a kismamák a hidegebb 
hónapok alatt a városban. 

A Százszorszép Gyermekház 
Játékszigete hétfőn, kedden, csü-
törtökön és pénteken délelőtt 9 
órától 12-ig várja a szülőket és 
gyerekeket. Pénteken délután 4 és 
este 7 óra között is, szombaton 
pedig délelőtt látogatható a gyer-
mekház pincéjében kialakított in-
tézmény. A belépő ára gyerme-
kenként 400 forint, de két vagy 
több gyermek esetében csak 
300-at kell fizetni. A szülőknek 
ingyenes a belépés. A játéksziget 
öt szobájában kézműves és tár-
sasjátékok várják a gyermekeket, 
kialakítottak egy maciszobát, ba-
bajátszóhelyet a legkisebbeknek, 
a nagyobbak pedig egy dühöngő-
ben tombolhatják ki magukat. 

A Tescóban a Gumimaci ját-
szóházat egy kétgyermekes édes-
anya üzemelteti. Csomor Mag-
dolna elmondta: Lilla lánya szü-
letésekor, hét évvel ezelőtt maga 

is szembesült azzal a problémá-
val, hogy nem mindig lehet kis-
gyermekkel a nagybevásárlást in-
tézni. A gyermekmegőrzőt négy 
évvel ezelőtt nyitotta meg, s töre-
kedett arra, hogy szakképzett 
munkatársak foglalkozzanak a 
gyermekekkel. A játszóházba né-
hány hónapos babákat is visznek 
az anyukák, s még a 7-8 évesek is 
szívesen maradnak addig, míg a 
szülők bevásárolnak. A megőrző-
ben 10 perc 100, fél óra 240, egy 
óra pedig 480 forintba kerül. 

Az Újszegeden lakó Dunai Edi-
na két gyermek, egy 9 hónapos 
és egy 4 éves kisfiú anyukája, 
rendszeresen járnak a Szeged 
Plaza gyermekmegőrzőjébe. 

- Nagyon kedves ebben a ját-
szóházban mindenki. Hetente 
2-3 alkalommal jövünk. A fia-
mat néha nagyon nehéz kicsalo-
gatni innen - mondta az anyuka. 

A Szeged Plazában a Burattinó 
Hátrányos Helyzetűeket Segítő 
Iskolaalapítvány üzemelteti a 
gyermekmegőrzőt, ahol tíz per-
cért 80 forintot kérnek. Ezt van, 
aki sokallja, van, aki úgy gondol-
ja, a gyermek ennyit megérde-
mel. Szabó Edittől megtudtuk, 
délelőtt 10 órától este 8 óráig 
vannak nyitva, hat alkalmazott 
dolgozik a megőrzőben, mind-
annyian egyetemi hallgatók. Van 
olyan szülő, aki a pici gyermeké-
vel ott marad játszani, mások ad-
dig bízzák rájuk a gyereküket, 
amíg elintézik a bevásárlást. 
Akad olyan apuka és anyuka is, 
akik elmennek moziba, de ezt 
Szabó Edit nem tartja jónak, 
mert ha bármi probléma van, 
nem hallják meg, hogy a hangos-
bemondó szólítja őket. Igaz, ez 
nagyon ritkán fordul elő. 

NYEMCSOKÉVA 

Az újszegedi Dunai Edit négyéves kisfiával, Tiborral hetente több-
ször meglátogatja a játszóházat a plazában Fotó: SchmidtAndrea 

Az éjszakai bevásárlás a fiatalok körében népszerű 

Sörözés a parkolóban, tánc a boltban 
Nem csupán alkoholt és ciga-
rettát, de mosóport, evőeszközt 
és műszaki cikkeket is veszünk 
éjszaka. Többen azért vásárol-
nak éjjel a hipermarketekben, 
mert ilyenkor nincs tömeg. Sze-
geden a fiatalok körében nép-
szerű az éjféli bevásárlás. 

Éjszaka a kihalt és fagyos utcáról 
a folyamatosan nyitva tartó hi-
permarketbe lépve úgy tűnt, 
mintha nappal lenne. Ifjú apuka 
üdítővel, sörrel, borral megpa-
kolt bevásárlókocsit tolt, kisfia 
körülötte szaladgált. Az újságos-
polcoknál fiatalok olvastak el-
mélyülten, egy középkorú férfi 
videojátékokat válogatott. A 
hangszórókból zene szólt, lányok 
kosárral a kezükben táncra per-
dültek. 

A vásárlók között - bár néhány 
középkorút is láttunk - többség-
ben voltak a fiatal párok. Szőke 
lány és fekete fiú az evőeszközök 
felett vitáztak arról, hogy készletet 
vagy egyes darabokat vegyenek. 

Boltbejárat, éjszakai fényben Illusztráció: Miskolczi Róbert 

Mások a jó és megfelelő mosópor 
közötti különbséget tárgyalták. 

Este fél 11-kor az akciós sap-
kák, sálak között három lány és 
egy fiú válogatott. 

- Síelni megyünk Erdélybe. 
Holnap indulunk, de az utolsó 
pillanatra hagytuk a vásárlást. 

Bulisnak tartottam az esti be-
szerző körutat, és amikor e-mailt 
írtam a barátaimnak, ők is benne 
voltak. Nem bírom a tömeget, és 
mivel most nincsenek annyian, 
ha szétszéled a banda, könnyen 
megtaláljuk egymást - magya-
rázta a főiskolás Kovács Andrea. 

A húszéves Tar Gabriella rend-
szeresen vásárol az éjszakai 
órákban. 

- A boltban jó zene szól, ráérek 
elgondolkodni a sorok között, mi 
kell és mi nem kell, van tér és idő 
a vásárláshoz. Elkerülöm a sor-
ban állást a zöldségespultnál, a 
kasszánál. De hátránya is van a 
késői boltba járásnak, a péksüte-
mény, a kenyér már nem olyan 
friss - mondta Gabriella. 

Nem csupán a vásárlók, de az 
eladók is ráérősebbek. Két fiú -
miközben a joghurtospolcot töl-
tötte fel - autókról beszélgetett, a 
pénztáros lány pedig szerelmi 
problémáját osztotta meg telefo-
non a barátnőjével - s egyúttal a 
vásárlókkal is. 

Az üzlet végében, az alkoholos-
polcoknál fiúk válogattak. Norbi 
és barátai elárulták, hogy sokszor 
beugranak buli előtt néhány do-
boz sörért. Nyáron az is előfordult, 
hogy - bár nem így tervezték - az 
üzlet parkolójában buliztak. 

GONDA ZSUZSANNA 

BORUNNEP 
AZ EMLÉKPARKBAN 
Vince-napi borünnepet 
rendeznek az Opusztaszeri 
Nemzeti Történeti 
Emlékparkban (ÓNTE) ma 
délelőtt fél 12-től. A vendégeket 
forralt borral várják a park 
főbejáratánál, ahol a Kender 
zenekar muzsikál. Nagy László, 
az ÓNTE ügyvezető 
igazgatójának köszöntője után 
Kalmár István hegybíró 
közreműködésével a park 
szegedi tanyájának 
szőlőskertjében 
vincevesszővágást rendeznek. Az 
Árpád-emlékmű előtt 13 órától 
három új borrendi tagot avatnak. 

EPERJES KÁROLY 
ÖNÁLLÓ ESTJE 
A népszerű színművész, Eperjes 
Károly versekből összeállított 
önálló estjét láthatja a közönség 
ma 18 órától és 19.30-tól a 
szegedi Pinceszínházban, ahol 
ezzel a produkcióval köszöntik a 
magyar kultúra napját. Az 
előadás érdekessége, hogy 
Eperjes partnere egy 
gordonkaművész. 

A magyar kultúra napja alkalmából kitüntetéseket adtak át 

Szegedi aranygyűrűsök 
Gyermekmegőrző, több helyen 

Télen megtelnek 
a játszóházak 


