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Makó és Mórahalom: magasabb az munkanélküliek aránya 

Szegeden legtöbb az állás 
jViíg tavaly októberben Csong-
rád megyében a munkanélküliek 
aránya 8,2 százalék volt, idén, 
ugyanabban a hónapban már 
csak 7,5. Ez a jó hír egyértelműen 
kedvező tendenciáról árulkodik, 
annak ellenére is, hogy a javulást 
a hosszú ideje állás nélkül lévők 
nem érzékelik. 

A Csongrád Megyei Munkaügyi 
Központtól kapott tájékoztatás 
szerint októberben tovább csök-
kent a regisztrált munkanélküliek 
száma Csongrád megyében. A hó-
nap utolsó napján közel 700-zal 
kevesebben szerepeltek a nyilván-
tartásban, mint szeptemberben, 
s csaknem 1400-zal alacsonyabb 
a zárólétszám, mint 2000 hason-
ló időszakában. A munkanélküli-
ségi-ráta most 7,5 százalék, szem-
ben a 2000. október végi 8,2 szá-
zalékkal. 

Ha a megyei összesítés helyett 
egy-egy város munkanélküliség-
gel kapcsolatos adatait önállóan is 
elemezzük, speciális helyzetekkel 
találkozunk. A „nagy átlaggal" 
egyformán mozgott a munkanél-
küliek száma Szegeden, Hód-
mezővásárhelyen, Makón, Kiste-
leken és Mórahalmon, vagyis eze-
ken a településeken észrevehetően 
kevesebben voltak állás nélkül. 
(Szegeden például 361, Hód-
mezővásárhelyen 161, Makón 117 
fővel lett kevesebb a nyilvántartás-
ban szereplők száma.) Kisteleken 
a legnagyobb arányú a csökkenés. 
Kevésbé észrevehető Csongrádon 
(783 helyett 775-en, vagyis mind-

A munkaügyi központban több álláshelyet kínálnak. Fotó: Schmidt Andrea 

össze nyolccal kevesebben töltik ál-
láskereséssel az idejüket). Szen-
tes az egyetlen város, ahol emel-
kedett a regisztrációban lévők szá-
ma, mégpedig 1258-ról 1314-re. 

Ha azonban a munkanélkülisé-
gi-rátát, a regisztrált munkanélkü-
liek és a gazdaságilag aktív népes-
ség arányát elemezzük, Szentesen 
éppen fordított helyzetet találunk, 
mivel a megyei átlag alatti a mu-

tató: mindössze 6,7 százalék, 
szemben egy kimagaslóan magas 
mórahalmi adattal. A homokhá-
ti kisvárosban ugyanis 9,1 száza-
lékos a munkanélküliség (miköz-
ben a megyei mutató 7,5 százalék-
ról szól), de Makón is magas, 8,5 
százalék. 

Októberben alig több mint 4 
ezer betöltetlen álláshelyet tartot-
tak nyilván a munkaügyi központ 

Munkanélküliségi-ráta a megyében 

Megnevezés 

Munkanélk. 
ráta (%) 

Szeged 

7 ,5 

Csongrád 

6 ,8 

Hmv.-hely 

7,4 

Makó 

8 ,5 

Szentes 

6 ,7 

Kistelek 

' 7 ,3 

M.-halom 

9,1 

Megye 
összesen 

7 ,5 

Változás az előző 
hónaphozképest 
|%-pont) 

-0,4 -0,1 -0,7 -0 ,5 -0 ,3 -0 ,6 -0 ,8 -0,4 

Változás az előző 
évhez képest (%-pont) 

-0,4 -1,2 -0 ,3 -0 ,8 -0 ,5 -2 ,5 -0 ,5 -0,7 

A hó nem akadály 
Csongrád megyében nem oko-
zott fennakadást a tegnap hajnal-
ban lehullott hó. A megyében 
mindössze egyetlen baleset tor-
tént, amely a hirtelen csúszóssá, 
síkossá váló út számlájára írha-
tó. 

Ennek ellenére nem okozott 
fennakadásokat a Csongrád megyei 
közutakon a hóesés - tájékoztatta 
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Az első komolyabb havas napon 
lapzártánkig egyetlen baleset tör-
tént. Tegnap reggel kilenc órakor 
Csongrád-Bokroson, a 452-es szá-
mú főúton egy férfi Volkswagen 
Transporterjével megcsúszott és 
az út melletti fának csapódott. A 
férfit súlyos, életveszélyes sérülé-
sekkel szállították kórházba. 

kezelő Kht. ügyeletvezetője. Tegnap 
hajnalban egy-három centiméter 
hó esett, ami a hideg idő miatt 
nem olvadt el. A szakemberek a só-
zási munkálatokat a főútvonalak 
alásózásával kezdték. Az alsóbb-
rendű mellékutakon nem volt 
szükség a szórásra, mert a vékony 
hóréteget a járművek letaposták, 
így bár azok síkosak, csúszósak 
voltak, azokon lehetett közleked-
ni. A hajnali hóesésben kilenc te-
hergépkocsira szerelt sószóró jár-

A Szegeden kisgépekkel is szórták az utakat. Fotó: Miskolczi Róbert 

ta a megye főútjait, valamint a 
fontosabb összekötő utakat. A Köz-
útkezelő Kht. munkatársainak ta-
nasztalatai szerint a járművezetők 
még nem alkalmazkodtak a meg-
változott útviszonyokhoz. - Az au-
tósok csak akkor kezdik igazán ko-
molyan venni a telet, amikor bal-
esetet látnak, vagy maguk csúsz-
nak meg az útviszonyoknak nem 
megfelelő vezetés miatt - tette hoz-
zá az ügyeletvezető. 

A városi utakat a Szegedi Kör-
nyezetgazdálkodási Kht. munka-
társai tisztították meg. A hajnali 
fél négykor kezdődött havazás után 
kevesebb mint egy órával már folya-
matosan járták a város körútjait és 
sugárútjait, valamint fontosabb ut-
cáit a sószórók és a kisgépek - Még 
1999-ben elkészítettünk egy útvo-
nal- és járattervet. Először a három 
hidat tisztítjuk meg, majd a Széche-
nyi térről indulva, bentről haladunk 
kifelé. Kora délutánra pedig a lakó-
telepekre is sor került - mondta el 
Papp Zoltán, a Szegedi Környezet-
gazdálkodási Kht. ügyvezető igazga-
tója. Mivel a Kárász utca díszbur-
kolatát károsítaná a hagyományos 
só-homok keverék, ezért azt ande-
zittel síkosságmentesítettük - tet-
te hozzá Papp Zoltán. 

Pólusba Pál, a MÁV Rt. Pálya-, 
Híd- és Magasépítményi Szakigaz-
gatóság Területi Felügyeleti Osztá-
lyának vezetőhelyettese elmondta, 
olyan csekély mennyiségű hó esett, 
hogy emiatt nem késett egyetlen 
vonat sem a dél-alföldi régióban. 
Az állomásokon dolgozók pedig 
könnyedén megoldották a hóesés 
okozta problémát, maguk ragadtak 
seprűt és lapátot, így nem kellett 
külön takarítószemélyzetet beren-
delni. 

A. T. J. 

Csongrád megyei kirendeltsége-
in, 505-tel kevesebbet, mint szep-
temberben, s közel négyszázzal 
kevesebbet, mint egy évvel koráb-
ban. Ugyanebben az időszakban 
csaknem 1300 állásajánlattal je-
lentkeztek a munkáltatók: a szám 
valamivel kisebb, mint szeptem-
berben, ugyanakkor 222-vel több, 
mint egy évvel korábban. A legtöbb 
munkát természetesen Szegeden 
ajánlják föl a munkáltatók, a mun-
kaerő iránti kereslet a megyeszék-
helyen csaknem 50 százalékkal 
nőtt szeptemberhez képest. Rossz 
hír, hogy a többi városban egyre ke-
vesebb az új állások száma, Csong-
rádon például 70 százalékkal fo-
gyatkozott meg a munkáltatók 
készsége. De Mórahalmon is a 
felére csökkent az új állások szá-
ma. 

F.K. 

Radiológiai 
ülés 
A vásárhelyi Erzsébet kórház tudo-
mányos bizottsága, radiológiai osz-
tálya és az SZTE Radiológiai Kli-
nika Radiológus Klubja évzáró tu-
dományos összejövetelét kedden 
délután a hódmezővásárhelyi vá-
rosháza dísztermében tartotta. 

Hetedik éve minden év decembe-
rében tudományos ülés keretében 
találkoznak Vásárhelyen a régió 
radiológus szakorvosai. Az évzáró 
ülésen lehetőség van arra, hogy az 
év során már máshol elhangzott 
előadásokat újra meghallgassák, 
továbbá jó hangulatban köszöntsék 
a közelgő ünnepeket. 

A vásárhelyi tanácskozáson szó 
volt a komputertomográf technikai 
fejlődés csúcsáról, a multislice CT-
ről - tudtuk meg dr. Horváth Ist-
vántól, a vásárhelyi kórház radio-
lógiai osztályának főorvosától. Ez 
a gép anatómiai minőségű képet 
tud adni az élő szervezetekről. Ma-
gyarországon még nincs ilyen be-
rendezés, meglehetősen drága, há-
romszázmillió forintba kerül. 

S. S. R. 

Tolvajvirtus, 
rizikó 

BÁTYI ZOLTÁN 

Még macskaköves úton zötyögtek a szépségükről elhíresült Moszk-
vicsok a szegedi Kossuth Lajos sugárúton, amikor Szeged központ-
jában vevőt csalogatott a város első önkiszolgáló áruháza. Na, ha 
addig tartják nyitva, amíg szét nem lopják, a jövő héten már me-
hettek lakatért - kommentálta a hírt rókusi kisámdájában Ma-
rika, a boltos néni, és adott két jókora pofont nagykésével a 2,80-
as kolbásznak. Aztán kiderült - fölösleges volt aggódnia, ugyan-
is a Nyugat-Emópában bevált szisztéma mifelénk is működött, 
még ha whisky helyett csak vegyes pálinka is pöffeszkedett a gon-
dolában. De az is tény, hogy jó néhány tolvaj járt gyakorlatozni 
már a 60-as években is a gombamód szaporodó „önkikbe ". És azt 
se feledjük, akkoriban még a jog szigora leginkább Ferkó, a nagy 
hasú hentes tenyere formájában csapott le azokra a suhancok-
ra, akik megpróbálták farzsebben kicsempészni azt a jó kis rák-
keltő Fecske cigarettát. 

Nagyot fordult azóta velünk a világ. Eltűnt a Fecske, a kolbász 
se hallott már arról, hogy ősét még 2,80-ért kínálgatták. A mo-
dern kor tolvajaira felkészülő boltok pedig őrző-védő szakembe-
rekkel vették körbe magukat. Pofonról persze szó sem lehet (em-
beri jogok, ugyebár), de azt még véletlenül sem állíthatnánk, 
hogy békesség lakik albérletben, mondjuk a csipszek és a táblás 
csokik között. A bolti szarkák ma sem a parlagon hagyott földet, 
hanem összes praktikájukat vetik be, a boltvezetőket heti százez-
res lopáskárok miatt kerülgeti az infarktus. Az áruk védelmére 
rendelt szolgálat emberei pedig néha maguk sem tudják - akkor 
most kutakodhatnak mások táskájában, vagy véletlenül se vegyék 
észre a tévédobozva rejtett képmagnót. 

A karácsony előtti ajándékvadászat idején a megszokottnál is 
hevesebb csaták várhatók a boltfrontokon. Ezért aztán mi mást 
is kérhetnénk a vagyonvédőktől - munkájukat végezzék szorgal-
masan, de a lehető legdiszkrétebben. Merthogy nem csupán a biz-
tonsági berregő érzékeny, de az emberi lélek is. A tolvajoknak meg 
csak annyit üzenhetünk: próbálják meg egyszer pénzért megvá-
sárolni az ámt. Ugyanis ebben az országban már több millió 
ember bizonyíthatja: az adásvétel szabályainak betartásától még 
senki sem kapott csontritkulást. 

Új közbiztonsági 
igazgató 

Lukács János ezredes (balról) adta át a kinevezést 
Németh Károlynak. Fotó: Schmidt Andrea 

A Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság közbiztonsági igazgató-
jának nevezte kröfwíii PétZZ Or-
szágos rendőrfőkapitány Németh 
Károly alezredest. Németh Károly 
a megyei főkapitányság közrendvé-
delmi igazgatójaként dolgozott 
2001. június végéig. Tóth Lajos 
ezredes nyugállományba vonulását 
követően júliustól megbízottként 
látta el a közbiztonsági igazgatói 
feladatkört. A végleges kinevezé-
séről szóló dokumentumot tegnap 
Lukács János ezredes, megyei főka-
pitány nyújtotta át Németh Ká-
roly alezredesnek. 

A műszaki egyetem elvégzését 
követően 1981-ben került a 
rendőrséghez Németh Károly, aki 

a rendőrtiszti főiskola átképzője 
után jogi diplomát is szerzett Sze-
geden. A megyei főkapitányság 
közrendvédelmi osztályát 1997 
óta vezette. „Különösen nagy meg-
tiszteltetés számomra a kineve-
zés, annál is inkább, mert tudása, 
felkészültsége alapján az állomány 
több tagja is képes lenne ellátni 
azokat a feladatokat, amiket rám 
bíztak" - mondta Németh Károly. 
Az alezredes kijelentette: szeret-
né, ha tovább fiatalodna a testület. 
„A rendőri szakma újra perspektí-
vát kínál a fiatalok számára" - fo-
galmazott Németh, aki ezentúl a 
főkapitány-helyettesi teendőket is 
ellátja. 

K.B. 

Álrendőr Tömörkényen 
MUNKATARSUNKT01 

Parabellum pisztolyt, hozzá való 
lőszert, egy hamis rendőrigazol-
ványt, valamint egy más nevére 
szóló-vám- és pénzügyőr szolgá-
lati igazolványt találtak a csong-
rádi rendőrök egy budapesti férfi 
tömörkényi ideiglenes lakóhelyén. 

A rend őrei állampolgári bejelen-
tés alapján hétfőn keresték meg A. 

Imre budapesti lakost, aki akkor 
éppen Tömörkényen tartózko-
dott. 

A házkutatás során kiderült, 
hogy a férfi az engedélyek nélkü-
li fegyver és a lőszerek mellett 
„házilagos módszerrel" készített, 
saját nevére kiállított fényképes 
rendőrigazolvánnyal, továbbá egy 
más nevére kiállított vám- és 
pénzügyőr-igazolvánnyal is ren-

delkezik. Ez utóbbi okmányhoz 
valószínűleg egy bűncselekmény 
alkalmával jutott hozzá, a fegyvert 
pedig október végén Budapesten 
lopta. A rendőrség A. Imrét őrizet-
be vette. 

A Csongrádi Rendőrkapitány-
ság lőfegyverrel, lőszerrel, vala-
mint okirattal való visszaélés ala-
pos gyanúja miatt indított eljá-
rást a budapesti férfi ellen. 


