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Export vezérelte 
növekedés 

Munkatársunktól 
A februári adatok szerint 

folytatódott az élénk gazda-
sági növekedés, az ipari ter-
melés haj tóereje az export 
volt, ugyanakkor a belföldi 
kereslet termelésélénkítő ha-
tása gyengült - áll a Köz-
ponti Sta t isz t ikai Hivatal 
(KSH) legfrissebb összefog-
lalójában. 

Februárban az ipari ter-
melés és az export trendje 
növekedett, míg a 

belföldi eladásoké stag-
nál t . Az e lőző év azonos 
időszakához képest a terme-
lés 10,4 százalékkal, a janu-
árinál kisebb ütemben nőtt. 
A kéthavi növekedés 13,1 

százalék, ami döntően az ex-
port 23,6 százalékos bővülé-
sén alapult. 

A belföldi eladások két 
hónap alatt 5,5 százalékkal, 
ezen belül februárban 2,5 
százalékkal emelkedtek. A 
KSH összesítése szerint az 
ipar belföldre elsősorban to-
vábbfelhasználás! és beruhá-
zási célra 

növelte eladásait 19-19 
százalékkal, míg a fogyasz-
tási cikkeket előállító ágaza-
tok eladásai 3,6 százalékkal 
bővü l t ek . Az energe t ika i 
szektor termékei iránt a bel-
földi kereslet az első két hó-
napban 10 százalékkal ki-
sebb volt, mint tavaly. 

Kamarai hírek 
Munka 

törvénykönyve 

A kamara az új Munka 
törvénykönyvről szervez 
előadást május 4-én, 10 órá-
tól a megyeháza földszinti 
nagytermében. Előadó dr. 
Cséffán József, a Szegedi 
Munkaügyi Bíróság elnöke. 
A rendezvényen részvétel a 
CSMKIK tagjai részére in-
gyenes, nem tagoknak 8000 
Ft/fő. 

Európaklub 

Május 3-án, 15 órától lesz 
a kamarai Európaklub követ-
kező összejövetele a Belve-
dere irodaház I. emeleti tár-
gyalójában. A rendezvény 
vendége Gyurcs'ek Tamás, a 
DARFT ügyvezető igazgató-
ja, aki a régióról, a régiós 
szervezetekről, a Phare 2000 
programról beszél az ér-
deklődőknek. 

Számviteli szekció 

A CSMKIK 9. szakmai 
osztályának számviteli szek-
ciója május 9-én, 15 órakor, a 

kamara rendezvénytermében 
tartja összejövetelét, melynek 
témája a szekció ügyrendjé-
nek, munkaprogramjának 
meghatározása, vezetőségé-
nek megválasztása. 

A rendezvényekről bő-
vebb információ a 62/426-
343-as telefonszámon kér-
hető a kamarában. 

Munkanélküliek 
figyelmébe 

Májusban a kamara euró-
pai üzleti asszisztens (OKJ 52 
3435 01) államilag elismert 
középfokú szakképesítésben 
11 hónapos csoportos képzést 
indít a munkaügyi központ 
100 százalékos támogatásá-
val. A képzés része közel 300 
órás angol nyelvi modul, vala-
mint számítástechnikai kép-
zés, amelyet számítógép-ke-
zelő, -használó (OKJ 33 4641 
01) bizonyítvány megszerzése 
követ. Jelentkezés feltétele: 
középfokú iskolai végzettség. 
Felvilágosítás: CSMKIK Ok-
tatási Igazgatóság (62/486-
987/172). Jelentkezés: a mun-
kaügyi központ illetékes ki-
rendeltségén. 

MAGYAR NEMZETI BANK 
Devizaárfolyamok 

Devizanem árfolyam 1 egységre, 
forintban 

Angol font 429,30 
Ausztrál dollár 150,30 
Cseh korona 7,71 
Dán korona 35,80 
Euró 267,27 
Belga frank (100) 662,40 
Finn márka 44,94 
Francia frank 40,74 
Holland forint 121,25 
ír font 339,29 
Német márka 136,62 
Olasz líra (1000) 138,00 
Osztrák schilling 19,42 
Portugál escudo (100) 133,28 
Spanyol peseta (100) 160,60 
Japan yen (100) 243,08 
Kanadai dollár 192,71 
Lengyel zloty 74,33 
Norvég korona 32,76 
Svájci frank 174,25 
Svéd korona 29,20 
Szlovák korona 6,16 
USA-dollár 298,33 
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A Technika Háza az innováció bázisa lehet 

Üzleti alapokra áll az MTESZ 
Dr. Valastyán Pál sze-

mélyében 2000 novem-
bere óta új elnöke van a 
Műszaki és Természettu-
d o m á n y i Egyesületek 
Szövetsége (MTESZ) 
Csongrád megyei szerve-
zetének . A Szegeden 
csak Technika Házaként 
ismert MTESZ-ben azon-
ban csak az elkövetkező 
hónapokban várható lát-
ványos változás , noha 
az arra járók már most 
is az átépités jeleit érzé-
kelik. 

A MTESZ új elnöke, dr. 
Valastyán Pál 30 éves olajos 
múlt után váltott: 1999 évig a 
Mol Rt.-nél dolgozott külön-
böző beosztásokban, 1996-
ban a szegedi üzemigazgatói 
széket cserélte el a budapesti 
fejlesztési és beruházási igaz-
gatói beosztásra. Ma a Sze-
gedi Tudományegyetem in-
novációs igazgatója, a Koo-
perációs Kutatási Központ 
(KKK) vezetője, az MTESZ 
elnökségét pedig társadalmi 
megbízatásként vállalta el. 

- Az egyetem innovációs 
igazgatójaként azt vállalta 
föl, hogy az alapkutatás 
eredményeiből a gyakor-
latban alkalmazható tech-
nológiákat fejlesszen ki. 
Ez a terület közel áll a 
műszaki és természettudo-
mányokhoz is. Jól látom? 
- Amikor a kutatási ered-

ményeket be kell vinni az 
„Életbe", már mérnöki tudás-
ra is szükség van. S mivel az 
egyetemen ez az ismereta-
nyag pillanatnyilag hiányzik, 
az MTESZ az a szervezet, 

Dr. Valastyán Pál: A szövetség „szétfújja" az ismereteket a gazdaságba. 
(Fotó: Karnok Csaba) 

amelyből merí teni lehet. 
Nem kellett tehát sok idő ah-
hoz, hogy lé t re jö j jön az 
együttműködés a kutatóköz-
pont és az MTESZ között, és 
mire jobban körülnéztem, 
már ebben a székben találtam 
magam. Mára pedig olyan 
mindennapivá vált a kapcso-
lat, hogy a KKK is itt, a 
Technika Házában bérel iro-
dákat. 

- A tavaly megújult 
MTESZ azt határozta el -
erről a Délmagyarország-
ban is beszámoltunk -, 
hogy újra magára talál és 

pezsgést visz a Kígyó ut-
cai székház épületébe. 
- A szövetségi tanácstól 

azt a feladatot kapta az el-
nökség, hogy más fa j t a 
MTESZ-t „csináljunk", mint 
amilyen eddig volt. A gya-
korlati megvalósítását pedig 
ránk bízták. Az eltelt néhány 
hónap alatt ki is alakult egy 
újfajta működési modell ter-
ve, amelyet a 42 tagcsoport 
képviselőiből álló szövetségi 
tanács a múlt héten hagyott 
jóvá. Négy ponton szeret-
nénk az elkövetkezőkben át-
törést elérni. 

- Nem kérek lehetetlent, 
nem kívánom azt, hogy az 
újság hasábjain az 
MTESZ teljes feladatter-
vét ismertesse. Mégis: 
melyeket tartja a leghang-
súlyosabb pontoknak? 
- Először is, meg kell ta-

lálnunk a helyünket az inno-
vációs láncban, amely a kö-
ve tkezőképpen épül fö l : 
alap- és alkalmazott kutatás, 
technológiai transzfer (vagyis 
az eredmények gyakorlatba 
való átültetése), majd legvé-
gül az iparszerű technológia 
diffúziója, szétfúvása a gaz-

daságba. Ez utóbbi két 
lépcsőben lehet az MTESZ-
nek komoly feladata, még-
hozzá úgy, hogy üzleti ala-
pon kapcsolódik az innováci-
ós lánchoz. Tehát pályázatok 
útján a forrásokat is megke-
resi a tervek megvalósításá-
hoz. 

- Hogyan kötődik minde-
zekhez az elképzelésekhez 
a Technika Házának, 
mint az egyik legértéke-
sebb belvárosi ingatlan-
nak a régóta tervezett 
hasznosítása? 
- A Technika Házának 

adottságait már a korábbi ve-
zetés is igyekezett kihasznál-
ni, ám a bérlők, a különböző 
butikok, valamint a bálás ki-
árusítások nem voltak méltók 
a hely szelleméhez. A szék-
háznak a kialakítandó part-
nerkapcsolatok sikerét kell 
elősegítenie. Azt vallom, ne a 
házzal keressük a pénzt, ha-
nem a benne folyó tevékeny-
séggel, az egyesületi rendez-
vényekre koncentrálva. Sze-
retnénk visszaállítani a föld-
szinti konferenciaterem rang-
ját, tanácskozások sorát hoz-
zuk ide, erre pénzt is áldo-
zunk: most újítjuk fel a még 
mindig korszerűnek számító 
berendezéseket. Már egy ide-
je működik a klub is a leg-
felső emeleten. A kihaszná-
latlan irodákat pedig olyan 
bérlőknek adjuk ki, amelyek-
nek a profilja illeszkedik az 
MTESZ-éhez . Azt szeret-
ném, ha a Technika Háza az 
innováció házaként válna is-
mertté nemcsak Szegeden, 
hanem az egész országban. 

" Fekete Klára 

Állástalanok: többen is, meg kevesebben is 

Munka nélkül az erősebbik nem 
A munkaügyi statisz-

t ikák szerint az elmúlt 
h ó n a p o k h o z k é p e s t 
egyre kevesebb az ál-
lásta lanok s z á m a , ám 
ez minden b i z o n n y a l 
nem az t je lenti , hogy 
v a l ó b a n több e m b e r 
dolgozik. Jelenleg több 
mint 16 és fél ezer a 
munkanélküliek száma 
megyeszerte - derül ki a 
Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Központ legfris-
sebb közleményéből. 

A tavaly ilyenkori és az 
egy hónappal ezelőtti ada-
tokhoz képest azt lehetne ál-
lítani: több is lett, meg keve-
sebb is a munkanélküli. Az 
elmúlt év márciusának vé-
gén harminccal kevesebb ál-
lástalan szerepelt a listákon, 
míg az idén február végén 
407 ember re l több volt a 
munkanélküli, mint március 
végén. Ezek a számok nem 
javítják vagy rontják a sta-
tisztikát, s az arányokon így 
nem változtatnak, ám iga-
zolják: a megye körülbelül 
15-16 ezres munkanélküli-
á l l o m á n y a gyako r l a t i l ag 
„beállt". 

Tavaly év végén - hosszú 

idő után - a férfiak vették át 
a vezetést e téren is: decem-
berben fordult meg a mun-
kanélküliek aránya, s azóta 
hónapról hónapra ötven szá-
zaléknál magasabb a férf i 
munkanélküliek aránya. Az 
összesen 16 ezer 575 re-
gisztrált közül 8607-en tar-
toztak az erősebb nemhez. 

A munkanélküliségi-ráta 
- azaz a regisztrált munka-
nélküliek és a gazdaságilag 
aktív népesség aránya - is 
állandónak mondható, pon-

tosabban vá l toz ik , de a 
nyolc-kilenc százalékos mu-
tatókról nem mozdul. Már-
cius végén a megyében 9,3 
százalékos volt a munkanél-
küliség: ez 0,3 százalékkal 
kevesebb a februári szintnél. 

A munkanélküliséget jel-
lemző mutatók a megye hét 
munkaerő-piaci körzetén be-
lül Makón a legmagasabbak. 
Ott a gazdaság i l ag akt ív 
felnőttek mintegy 11,8 szá-
zaléka nem talál megfelelő 
állást. A nem éppen előkelő 

lista második helyén Móra-
halom áll 11,5 százalékos 
rátájával, azt követi a sorban 
Kistelek 10,4 százalékos, 
majd Hódmezővásárhely 10 
százalékos mutatójával. Mi-
közben e lv i leg Szegeden 
adódna a legtöbb elhelyez-
kedési lehetőség, nem a me-
gyeszékhelyen, hanem a ke-
reső lakossághoz mérten 
Szentesen a legkevesebb a 
munkanélküli: 1000 felnőtt-
ből mindössze 78-an nem 
tudnak elhelyezkedni. 
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Az arányok mellett a re-
gisztráltak száma alapján is 
r angsoro lha tók a megye i 
nagyvárosok, s mint azt a 
szalagdiagram is mutatja, a 
legtöbb munkanélküli - kö-
zel hétezer ember - szegedi, 
míg a lista második helyén 
Hódmezővásárhely áll, két 
és fél ezer főnyit meghaladó 
munkanélküliségi-mutatók-
kal. Az elmúlt év hasonló 
időszakának ada ta iva l 
összehasonlítva március vé-
gén Vásárhelyen 178, Sze-
geden 121 főve l többen 
kényszerülnek kenyérkere-
set nélkül élni. Az elmúlt 
egy év alatt Szentesen 183 
fővel, Makón 65-tel, Csong-
rádon pedig 50 fővel lett ke-
vesebb a munkanélkül iek 
száma. 

Szabad állásból minden-
ütt többet is elbírna a piac: a 
megyében összesen 4813 
munkahe ly k íná lkoz ik , 
ebből 1364 új, márciusban 
bejelentett álláshely. A lég-
több ál láslehetőség, szám 
szerint 511 Szegedet jellem-
zi, míg Makón 301, Vásár-
helyen pedig 174, egyelőre 
üres munkahely áll rendel-
kezésre. 

Katkó Krisztina 

SAP integrált vállalatirányítási rendszerek kis- és középvállalkozások számára. 

A ROADSHOW helyszíne: Szeged, Hotel Novotel; május 15. 
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