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Az árak 2005. szeptember 23-25 között, 
a készlet erejéig érvényesek. 

AKCIÓK 
Csak szeptember 23-án pénteken: 

autós osztály minden terméke 

kedvezménnyel kapható 

rSak szeptember 24-én szombaton 
Minden cserepes szobanöveny 

kedvezménnyel k aphato 

Csak szeptember 25-én vasarnap: 
biopapucs 

kapható 

irtéke a poká árból 

a kasszánál kerül levonásra. 
m 

A Belvárostól 12 percnyire Egy mosollyal több 

Tedd ki szobád falára a lapunk 
augusztus 31 -i számában megjelent 
iskolai falinaptárt, és játssz velünk! 

® A HELYIS VÁLASZOKAT BEKÜLDŐK KÖZÖTT KISOtSOUMK 

5 DB SOOVERICSSOn 
maBllTEUKMIT 

18 DB TOtftftéSZZSáKOT. 

Beküldési határidő: október S. Címünk: Délmagyarsxég Kiadó, 6 7 2 0 Szeged, Stalónla 10. 
Az alsó 100 leggyorsabb beküldő, aki mind a négy kérdésrs helyesen válaszolt, 
egy-egy nagyítás vonalzót kap tőlünk ajándékba. 
Ügyfélszolgálati irodáink: Szeged Stefánia 10., Hmv.-hely, Szegfű u. 1-3., Szentes, Kossuth u. 8., Makó, Szegedi u. 9-13. 
A borítékra írja rá: Sulinaptár 

SZERDA, 2005. SZEPTEMBER 21. 

A régióban kevés a munka és a pénz a fiataloknak 

Rosszabbul élnek, 
mégis remélnek 
Kct felmérés is készült a napok-
ban - az if júságról. Az egyik a fia-
talok jelen helyzetét muta t j a bc, a 
másik előrejelzés a következő idő-
szakra. 

Tovább maradunk fiatalok. Önálló 
mobiltelefont a tízévesek használ-
nak, bankkártyát és szórakozási lehe-
tőséget az átlag tizennégy évesek sze-
retnének. A fiatalok az első szexuális 
élményt jobbára tizenhét évesen szer-
zik és egyedül utazni is ez idő tájt in-
dulnak. Az igazi talpra állás viszont 
kitolódik: az első saját lakást és a 
gyermekvállalást harmincévesen ter-
vezik. Az együttélésnek már koránt-
sem feltétele a házasság. Egyértelmű-
en megállapítható, hogy új fiatal kö-
zéposztály alakult ki - derült ki a Fel-
sőoktatási Kutatóintézet felmérésé-
ből, amelynek eredményeit Szegeden 
mutatta be a kutatást vezető Gábor 
Kálmán. 

A szegedi szociológushallgatók 
nyolc éve indítottak kérdőíves felmé-
rést a fővárosi Sziget-fesztiválozók 
körében, azóta minden évben össze-
vetik a következtetéseket. Kiderült 
például, hogy a fiatalok többsége két 
vagy több gyereket szeretne, 10 száza-
lékuk viszont egyáltalán nem akar 
gyereket. 6-7 százalékuk hasonne-
műekkel tervez együttélést. Képzet-
tek, hiszen 43 százalékuknak van 
diplomája és 83 százalékuk beszél va-
lamilyen szinten angolul. Munka-
helyüktől elsősorban azt várják, hogy 
érdekes legyen a munka és jó a társa-
ság. 

- Rózsás a kép és nem is reprezen-
tatív az áttekintés, hiszen a buda-
pesti fesztiválra a fiatalok elitje jut 
el. Mégis tanulságosak az eredmé-
nyek - mondta Tarnay István szege-
di szociológus, aki az Európai Ifjúsá-
gi Kutató-, Szervezetfejlesztő és 
Kommunikációs Központ által a 
dél-alföldi fiatalok körében végzett, 

az Ifjúság 2004 elnevezésű kutatás-
ban vett részt. - A való életet a Szi-
gettel azért érdemes összevetni, 
mert az Ifjúság 2004 egy helyzetet 
rögzít, a Sziget-kutatás pedig 
négy-öt évvel jelez előre. Az elemzé-
seket felhasználók, például a kor-
mányzat 2007-2012-re szóló Nem-
zeti fejlesztési tervét előkészítő 
szakemberek kifinomultabb képet 
kaphatnak a magyar fiatalok várha-
tó életmódbeli változásairól. 

- Összehasonlítva a dél-alföldi 
fiatalok négy évvel ezelőtti és mos-
tani életét, kiderül: rosszabb körül-
mények között élnek, mégis opti-
mistábbak. Kevesebb a munkalehe-
tőség és kevesebb a fiatalok pénze, 
ennek ellenére a korábbinál jóval 
többen, 45,6 százalékuk számít ar-
ra, hogy helyzete jobbra fordul -
emelte ki Tarnay István. Elsősorban 
annak tudható be ez a fura ellent-
mondás, hogy most sokkal több fia-
tal tanul, mint ahányan dolgoznak. 
A felsőoktatásban részt vevő hallga-
tók pedig mintha burokban lenné-
nek, nem fejlődött ki a realitásérzé-
kük. Diplomával a kezükben éri 
őket a csalódás - el kell hagyniuk a 
várost. Kezdeményezések ugyanis 
elindultak Szegeden, de a város tu-
dást és fiatalokat megtartó ereje 
egyelőre gyenge - hangsúlyozta a 
szociológus. 

DOMBAI TÜNDE 

S Z A M Í T A N A K A SZÁMOK 
H | A Kormányzat figyelembe veszi az ifjú-

ságra vonatkozó kutatások eredményét 
a hosszú távú népesedéspolitika terve-
zésénél - tudtuk meg Újhelyi Istvántól, 
a Miniszterelnöki Hivatal gyermek és if-
júsági kormánymegbízottjától. A straté-
gia magába foglalja a családtámogatási 
rendszert, a lakáshoz jutás kérdését, a 
munkahelyteremtést és az oktatáspoli-
tikát. 

Szeptemberben hetente felteszünk egy-egy kérdést a naptárral kapcsolatban. 
A helyes válaszokat a negyedik kérdés megjelenése után együtt küldd be a nyereményszelvényen. 

A nyereményszelvények személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban is leadhatók, vidéken a sorsolást megelőző 

napon 12.00 óráig, Szegeden a sorsolás napján 9.00 óráig. 
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Az országban egyedüliként állatkerti ál-
latápoló-képzés működik Szegeden - tel-
jes sikerrel. Minisztériumi rendelkezés 
nyomán az állatkertek nem foglalkoz-
tathatnak képzetlen dolgozót. Minden-
kinek jobb így: állatoknak, gondozók-
nak, s a látogatóknak egyaránt. 

- Nálunk régebben négy megmentett jég-
madár élt a fürdőszobában, míg föl nem 
gyógyultak - meséli Budai Anna Mária, az 
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kara Szakképző Intézete és a Szegedi Va-
daspark által indított képzés hallgatóinak 
egyike. Próbaidős dolgozó a vadasparkban, 
négygyermekes családanya. - A kádban víz 
volt, a vízben kishalak, a kád fölött kifeszí-
tett zsinóron ott üldögéltek a jégmadarak, 
és le-lecsaptak az ornik előtt elúszó halak-
ra. Egy természetvédelmi őr felesége vol-
tam abban az időben, s mert a vadaspark 
akkor még nem foglalkozott állatmentés-

sel, hozzánk juttatták el a sérült állatokat 
a megtalálóik - ismerteti „előéletét". Hoz-
záteszi: mindig is állatok között szeretett 
volna élni, velük foglalkozni, és hogy bein-
dult ez a képzés, és ő részt vehet rajta, en-
nél jobbat cl sem tudna képzelni. Éppúgy, 
mint Bereznai András, aki bölcsészkarra is 
járt, de nem fejezte be, mert egyre inkább 
érdekelni kezdték az állatok, s a természet-
védelem. Ó is próbaidős állatgondozó a 
Szegedi Vadasparkban. - Nemsokára, ok-
tóberben jön a záróvizsga. Budapesten fo-
gunk vizsgázni - mondja. 

- Teljes siker az évekkel ezelőtt indult 
állatkerti állatgondozó-képzés - mondja 
Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazga-
tóhelyettese. Az ország minden állatkert-
jéből Szegedre járnak tanulni a szakkép-
zettséggel még nem rendelkező dolgozók, 
Nyíregyházától Budapesten át Veszpré-
mig, mióta - nagyon helyesen - négy mi-
nisztérium együttesen kiadta a rendeletet: 

állatkertben csak szakképzett emberek 
foglalkoztathatók. E rendelet nyomán in-
dította a szakképzési intézet a vadaspark-
kal együttműködve a kétesztendős, akkre-
ditált OKJ-s képzést, mely állatkerti állat-
gondozó oklevelet ad. Nemcsak állatkerti 
dolgozók, illetve leendő dolgozók vesznek 
részt a képzésben: egyre többen jelentkez-
nek kisállatkereskedők is, ugyancsak az 
ország minden részéből. 

Az ide járók körében nyoma sincs holmi 
kényszeredettségnek, rossz hangulatnak -
nem valamiféle muszáj-papír beszerzésé-
ről van szó! Erre mutat az is, hogy mind 
több olyan ember jelentkezik, aki pusztán 
csak „saját maga számára", kedvtelésből 
végzi a tanfolyamot. Mert szereti a termé-
szetet, és szeretne minél több, ezzel kap-
csolatos ismeret birtokába jutni. És jut is. 
Olyan oktatók, mint például Molnár Gyu-
la és Ilosvay György, garantálják a sikert. 

F.CS. 

Állatkerti állatgondozó-képzés Szegeden - Egyedüli az országban 

Jégmadár a fürdőszobában 

Szakképzettség nélkül állatokat sem lehet gondozni Fotó: MiskolcziRóbert 

Winny szélesmetélt 
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Winny étolaj 

Winny liszt 


