
SZERDA, 2001. AUGUSZTUS 1. AKTUÁLIS 3 

Az építők és a mezőgazdasági segédmunkások válogathatnak a munkahelyek között 

Évszakhoz igazodó munkásigények 
Foglalkozás Nyilvántartott 

munkanélküliek száma 
Álláshelyek száma 

szabó, varrónő 199 168 
kőműves 145 209 
épületasztalos 32 37 
vasbetonszerelő 4 130 
mezőgazdasági 
segédmunkás 6 154 
targoncavezető 120 5 
festő és mázoló 200 29 
vendéglátó-ipari eladó 157 10 
tehergépkocsi-vezető 425 7 
élelmiszerbolti eladó 550 33 
felszolgáló 148 26 
szakács 110 27 

Nemrégiben arról ké-
szült országos felmérés, 
jelenleg melyek a legke-
resettebb, illetve a teljesen 
piacképtelen szakmák. A 
Gazdasági Minisztérium 
adataiból kiderül: közép-
iskolai tanárokra, var-
rónőkre, szakképzett el-
adókra mindenhol szük-
ség van, míg a banki ügy-
intézői munkakör telített. 
Csongrád megyei körké-
pünkben annak jártunk 
utána, az ország délkele-
ti végén mi a helyzet mun-
kaügyben. 

Mintegy tizenötezer mun-
kanélkülit és háromezer be-
töltetlen álláshelyet tart nyil-
ván a Csongrád Megyei Mun-
kaügyi Központ. Ezek az ada-
tok azonban nem teljesen fe-
dik a munkaerőpiac valós ál-
lapotát, hiszen nem minden 
állás nélküli regisztráltatja ma-
gát, és sok betöltendő mun-
kahelyet nem jelentenek be a 
központban. A foglalkoztatók 
sokszor saját ismeretségi kö-

BanUVVustria 
Creditanstalt 
Hitelkamatok 

magánszemélyek részére 

Személyi hitel 
18,50% 

CTHM: 21,86) 

Lakáshitelek 
1 6 , 0 0 - 16,50% 

Támogatott hitelek 
8,00% 

Fenti tájékoztató nem tekinthető 
ajánlattételnek, a jelenleg érvényes 
változó kamatokat tartalmazza, 
amelyek a következő hirdetmény 
megjelenéséig érvényesek. A hitelek 
feltételeiről érdeklődjön a lenti szá-
mon, illetve a fiókunkban. 

A HypoVereinsbank Hungária Rt és a Bank 
Austria Creditanstalt Hungary Rt egyesülése 
folyamatban van. 

Szeged, Kossuth l. sgt. 18-20. 
Tel.: 06/62-560-600 

rükben keresnek megfelelő 
embert, hirdetést adnak fel, 
esetleg fejvadász céghez for-
dulnak inkább. így tehát a me-
gyei központban csak a raj-
tuk keresztül keresett állások-
ról vannak adatok. 

A legutóbbi, a június végi 
munkaerőpiaci helyzetképből 
pontosan kiderül, melyek azok 
az állások, amelyek „eladha-
tatlanok", és kinek van sze-

Munkatórsunktól 
Nem bocsátanak el oktató-

kat egyetlen felsőoktatási in-
tézménytől sem amiatt, hogy 
az idén megállapított felvételi 
pontszámok nyomán néhány 
felsőoktatási intézmény keve-
sebb hallgatót iskolázhatott 
be. Az Oktatási Minisztérium 
erre garanciát vállalt a 
Felsőoktatási Érdekegyeztető 
Tanács ülésén. A szaktárca azt 
is elképzelhetőnek tart ja, 
hogy ha szükséges, oktatókat 
csoportosítsanak át az intéz-
mények karai közt. A felvételi 
ponthatár hátteréről a szaktár-
ca kifejtette: a fővárosi intéz-
mények egy részében azért 
volt alacsonyabb a ponthatár, 
mint a vidékiekben, mert ka-

rencséje a szakmájával. Fe-
jes Ágnes elemző elmondta: a 
kőművesek, a vasbetonsze-
relők és a mezőgazdasági se-
gédmunkások „irigylésre mél-
tó" helyzetben vannak, hiszen 
válogathatnak a munkahelyek 
között. A négy nyilvántartott 
munkanélküli vasbetonszerelő 
például egyenként harminc-
két helyre mehetne dolgozni. 

Nem áll viszont ilyen jól 

pacitásaik több hallgató felvé-
telét tették lehetővé. 

Sajtóinformációk szerint 
szeptembertől húsz százalék-
kal emelkedik a felsőoktatás-
ban foglalkoztatott nyelvtan-
árok, testnevelők, kollégiumi 
és műszaki tanárok, valamint 
a könyvtárosok alapfizetése. 
Ok ugyanis kimaradtak a ta-
nársegédi. adjunktusi, docen-
si, professzori címmel ren-
delkező oktatók idén január-
tól bevezetett béremeléséből. 
Az emelt fizetések fedezetét 
nem az intézményeknek kell 
kigazdálkodni, a könyvtáro-
sokét a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma, a 
többiekét az oktatási tárca 
állja. 

az élelmiszerbolti eladók és a 
tehergépkocsi-vezetők széná-
ja. Tizenhatan, illetve hatva-
nan jutnak ugyanis egyetlen 
helyre. Vannak olyan szak-
mák is, amelyek estében nagy-
jából találkozik a kereslet és a 
kínálat, ilyen például az épü-
letasztalos, vagy a szabó, var-
rónő. 

A helyzetkép készítői arra 
is kitértek jelentésükben, hogy 

Tudósítónktól 
A csanyteleki hangyaszö-

vetkezet elmaradt járandósá-
gai ügyében a Földművelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumban pénteken foly-
tatott megbeszélés során a 
szövetkezeti delegáció tagjai-

Munkatársunktól 
A közlekedési lámpákat 

vezérlő berendezést szerelt 
föl a Szegedi Közlekedési 
Társaság a 4-es villamos va-
sútigazgatóság melletti meg-
állóoszlopára. A szürke do-
bozba rejtet t masina arra 
szolgál, hogy leállítsa a for-
ga lmat , amíg a keresz-
teződés terelővágányain vil-

a munkaadók az állások betöl-
téséhez miiyen iskolai vég-
zettséget várnak el. A kínált 
helyek pontosan felének betöl-
téséhez legfeljebb a nyolc ál-
talános elvégzését kérik, főis-
kolai, illetve egyetemi vég-
zettségre a pozícióknak mind-
össze négy százalékában van 
szükség. Az arányok azért 
ilyen torzak, mert a top állá-
sok nagy részének betöltését 
nem bízzák a munkaügyi köz-
pontra - ez azonban nem csu-
pán magyar jelenség - tudtuk 
meg Kertész Norbert munka-
közvetítőtől. 

Álláshelyek tehát vannak, 
a helyzet azonban korántsem 
annyira egyszerű, hogy ahány 
embert keresnek, annyival 
azonnal csökken is a munka-
nélküliek száma. Sok függ 
ugyanis a kínált munkafelté-
telektől, időbeosztástól, fize-
téstől, valamint vidékiek ese-
tén az utazási költségtől is. 
(Táblázatunk a 2001. június 
végi Csongrád megyei adato-
kat tartalmazza.) 

Szögi Andrea 

nak Kékkői Zoltán politikai 
államtitkár keddre ígért vá-
laszt. A szóbeli megállapo-
dásnak megfelelően, Veres 
János polgármester tegnap 
több alkalommal hívta telefo-
non az államtitkárt, ám a tit-
kárnőnél nem jutott tovább. 

lantosok haladnak át. Ko-
rábban a villamosvezetőket 
segítő munkatárs kiállt az 
úttestre, s egy kerek, piros 
tábla fölmutatásával tartóz-
tatta föl a j á rműveke t . A 
balesetveszélyes mutatvány-
ra többé nincs szükség: az új 
vezérlőberendezés pirosra 
ál l í t ja az összes KRESZ-
lámpát. 

Újabb béremelés Válasz nélkül 
a felsőoktatásban 

Piros lámpás doboz 

Bányarém 
Jelen jegyzet írásakora kérdés még 

költői, válasz sehol, de már célra tart: 
Ader János házelnök vajon elrende-
li-e vizsgálóbizottság felállítását annak 
kiderítésére, hogy Orbán Viktor mi-
niszterelnök visszaélt-e hivatali hatal-
mával az ügyben, hogy a családi ber-
kekben működő bányavállalat komoly 

beszállítója legyen egy állami cégnek, a Dunaferrnek? 
Mint eldöntendő kérdésnél szokás, kettő féle válasz vár-

ható, és bármely választ azzal a vággyal várhatja a vá-
lasztópolgár, hogy kiderüljön az igazság: 

1. a házelnök nem látja szükségét vizsgálóbizottság fel-
állításának. 

Ez esetben a választópolgár szótárában a bánya szó 
továbbra is fehér folt marad, az áhított igazságra nem 
derülhet fény, és joggal gondolhatja azt is, a vizsgálat nem 
minden ok nélkül maradt el. 

2. a házelnök engedélyezi, hogy vizsgálóbizottság vizs-
gálódjon a bányaügyben. 

Nos, ez esetben mit fog találni a bizottság? Alap-
vetően annyit, amennyit eddig is tudtunk, hogy a minisz-
terelnök családjában működő vállalkozás állami cégnek 
dolgozik. De azt kideríteni, pecsétes papíron kimutatni, 
hogy ki, milyen mértékben élt vissza a helyzete adta ha-
talommal, számomra lehetetlennek látszik. 

Ellenben bármely kérdés bármely válaszához álljon 
itt adaléknak a miniszterelnök apjának őszintén cso-
dálkozó kérdése, amelyben feltette, milyen demokrácia 
az, ahol ő, a miniszterelnök apja nem szállíthat állami 
cégnek? 

Ebben a kérdésben valójában annak a fajta demok-
ráciának a torz képe és fogalma él, amely szerint a de-
mokrácia azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit 
akar. De nem, a demokrácia nem ezt jelenti, hanem ak-
kor már inkább azt, hogy a mindenkori miniszterelnök 
van annyira előrelátó, hogy tisztességéhez és hatalmi po-
zíciójának tisztességes alkalmazásához ne férjen két-
ség. 

Most fért. 
Ader János házelnök a vizsgálóbizottság felállításá-

nak kérdésében még nem hozta meg döntését. A bánya-
rém nyugodtan dolgozhat tovább. 

Közepes terméssel számolnak a paprikatermesztők 

Kétezer hektáron a pirosarany 
Csongrád megyében 

mintegy kétezer hektá-
ron termesztenek fűszer-
paprikát. A földeken több 
mint ezer gazda figyeli a 
napokat, lesz-e annyi me-
leg, hogy a fűszerpapri-
ka-virágokbál jó termés 
legyen. Az időjárás miatt 
az idén, a tavalyihoz ké-
pest közepes terméssel 
számolnak a gazdák. Ha 
megkapják a paprika ki-
lójáért a nyolcvan forin-
tot, már elégedettek lesz-
nek. 

A paprika a melegben köt 
- tudtuk meg Nagy Tibor, 
négy hektáros röszkei gaz-
dától, aki elmondta: kima-
gaslóan jó évet zárhattak ta-
valy és ennek köszönhetően 
az idén sokan dupla területet 
hagytak a piacra való papri-
kának. 

A megyei paprikaföldek 
jó harmadára géppel ültették 
a palántát, a többibe magjá-
ról vetették a növényt. Meg-
tudtuk: annak ellenére, hogy 
a paprika szereti a napsütést, 
az állandóan vizes földet és 
trágyát. Ezek a feltételek 
adottak voltak az idén, az 
időjárás mégsem kedvezett 
a fűszernövénynek. A talaj-
előkészítéssel, a trágyázás-
sal nem volt baj, a palántázás 
is jól sikerült, a sormunkála-
tokkal sem késlekedtek, a 
megfelelő vegyszert is időben 
kijuttatták, mégis csupán köz-

Nagy Tibor röszkei gazda magról vetett fűszerpaprikája jobb termést igér most, mint a tavalyi. 
(Fotó: Schmidt Andrea) 

epes termésre számítanak a 
paprikatermesztők. A hideg 
eső, a párás, ködös hajnalok 
kárára írják, hogy nem lesz 
akkorra haszon, mint tavaly. 
Akkor, egy hektár földre 6-
800 ezer forintot ha belefek-
tettek - a dupláját kapták 
vissza, mert a fűszerpaprika 
átlagos kilónkénti átvételi ára 
80 forintra jött ki. Igaz, hogy 

a nagy földolgozók ráfizet-
tek a magas termelői árra -
mint azt Katona Antaltól, a 
Fűszerpaprika Terméktanács 
titkárától megtudtuk, mert a 
világpiac nem „honorálta" a 
magas magyar termelői költ-
ségeket. 

Az idei szerződésekben az 
őrölni való paprika kilóját 
60-70 forintos árban rögzí-

tették, de ugyanúgy, mint az 
elmúlt esztendőben, ettől el-
térhetnek, a mindenkori pia-
ci viszonyoknak megfelelő-
en. Vagyis: ha sok lesz a pap-
rika, 100-120 mázsát terem 
hektárja, akkor leszállítják, 
ha kevés terem, akkor föl-
emelik az átvevők az árát. 
Mert az európai paprikakufá-
rok szerint Magyarországról 

5-6 ezer tonnánál több piros 
paprika nem adható el. Se-
baj - mondják a gazdák, ha 
meglesz, lesz itthon is a vevő 
a szokásos 3500-4000 tonna 
pirospaprikára, és az őrlemé-
nyek huszonöt százaléka su-
tyiban kel is el, feledve lesz, 
hogy az idei esztendő csu-
pán közepesre sikeredett. 

M. I . 

Természetesen, anyatejjel 

Újra népszerű 
a szoptatás 

Az Egészségügyi Világ-
szervezet augusztus elsejét 
több mint tíz éve az anyatej 
világnapjává nyilvánította. 
Tette ezt azért, mert ily mó-
don is fel akarja hívni vala-
mennyi ország kormányának 
f igyelemét arra: tegyenek 
meg mindent annak érdeké-
ben, hogy az édesanyák cse-
csemőjüket legalább 4-6 hó-
napos korig kizárólag szopta-
tással táplálják. A Magyar 
Védőnők Országos Egyesüle-
te 1993-ban kapcsolódott a 
WHO által meghirdetett vi-
lágnaphoz, s azóta minden 
esztendőben, az ország nagy 
városaiban és kisebb települé-
sein is megrendezik a „Ter-
mészetesen anyatejjel" mot-
tójú világnapi programokat. 

A Szegedi I f júsági Ház 
adott otthont tegnap a Szegedi 
Tisztiorvosi Szolgálat és a 
Védőnők Egyesülete által 
szervezett ismeretterjesztő 
programoknak. A tanácsadá-
sok. kerekasztal-beszélgeté-
sek, babápolási bemutatók il-
letve kiállítások mind azt a 
célt szolgálták, hogy a közel-
múltban szült, illetve a még 
szülés előtt álló kismamák 

megismerhessék az újszülött-
gondozás és a természetes 
táplálás fontosságát. A kis-
gyermekes anyákkal csaknem 
napi kapcsolatban levő 
védőnők az immáron hagyo-
mányos anyatej világnapi ren-
dezvénnyel azt szeretnék elér-
ni, hogy hazánkban is olyan 
népszerű és természetes le-
gyen a szoptatás, mint például 
Norvégiában, ahol csaknem 
valamennyi újszülöttet - a 
csecsemők 95 százalékát -
anyatejjel táplálják. A gyer-
mekorvosok és a védőnők 
erőfeszítései eredménnyel jár-
nak, tanúsítják ezt a statiszti-
kai adatok is. Csongrád me-
gyében 1990 és 2000 között a 
4 hónapos korig anyatejjel 
táplált újszülöttek aránya 52,7 
százalékról 66,4 százalékra 
emelkedett. A 6 hónapos kor 
után is szoptatottak aránya pe-
dig 20,8 százalékról 47,4 szá-
zalékra nőtt. A megyei 
mezőnyből kiemelkedik Kis-
telek, ahol az elmúlt évben a 4 
hónapig anyatejjel táplált ba-
bák aránya 90.6 százalék volt. 
Szegeden ez az arány rosz-
szabb: 73,3 százalék. 

K. K. 

Az anyukák gyerekeikkel látogattak el a szegedi 
ismeretterjesztő előadásra. (Fotó: Karnok Csaba) 


