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Aki keres, nem biztos, hogy mindig talál 

Munka nélküli 
napok, hónapok 
Csókosnak vagy puncsosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember jó 
munkát kapjon - mondta el röviden és tömören a véleményét egy 
fiatalasszony az álláskeresésről tegnap a megyei munkaügyi köz-
pontban. 

Mindez azt jelenti, mondta az asszony, hogy ha az embernek nincs is-
merőse vagy rokona (csókos), aki szól az érdekében, vagy nem olyan, 
aki mindenhol és mindenkinek meg akar felelni (puncsos), akkor 
rendkívül nehezen talál magának munkát. A batal nő elmesélte, 
hogy többször jelentkezett újsághirdetésre, de mindig csalódnia kel-
lett, mert vagy betöltötték már az állást, vagy félszázán álltak sorba a 
státusért. Jóllehet kedvét szegték a tapasztaltak, nem tehet mást, to-
vábbra is keresi magának a megfelelő állást. 

Bodor Krisztián egy hónapja van munka nélkül. A huszonhét éves fi-
atalember 50-60 ezer forintért már mindenféle munkát elvállalna. 
Tenné ezt annál is inkább, mert tudja, milyen az, amikor az ember hó-
napokig kutat munka után, hasztalan. Krisztián korábban négy hóna-
pig ette a munkanélküliek keserű kenyerét, mire talált magának meg-
felelő állást. Elmondta, hogy konyhai kisegítőként dolgozott egy men-
zán, de otthagyta, mert keveset fizettek neki, ráadásul állandóan pisz-
kálták. Most varrónő felesége tartja el a családot. Hogy meddig? A fia-
talember szerint legkevesebb öt hónap alatt munkát kell találnia, mert 
utána anyagi csőd szélére kerül a családja. Ugyanígy áll Dancsók lózsef 
is. A 43 esztendős férfi három hónappal ezelőtt veszítette el munka-
helyét, amikor felszámolták a cégét. - Még jó, hogy az asszony dolgo-
zik, különben nem tudom, mi lenne velünk - magyarázta a férfi, akit 
láthatóan meggyűrt a munkanélküliség. Dancsók József és Bodor 
Krisztián mindennap bejár a munkaügyi központba, ahol végigböngé-
szik az állásajánlatokat, amelyek közül szerintük sok már aktuahtását 
veszítette. Elmondták, többször jártak már úgy, hogy jelentkeztek a 
megadott címen, ahol közölték, az állást már betöltötték. 

A falon egyébként a biztosítási alkusztól és szakápolótól kezdve a 
villanyszerelón és gépészmérnökön át a segédmunkásig sokféle állás-
ajánlat olvasható. Míg például Nagykarácsonyba tanárokat és tanító-
kat, addig Budapestre tetőfedőket keresnek. Egy szegedi szállodában 
pedig érettségivel rendelkezőket alkalmaznának szállodai portásként 
és londinerként. 

Éva, aki július óta keres magának munkát, három évig volt gyesen. 
Ez idő alatt tönkrement a cég, ahol dolgozott. Elmondta: jóllehet al-
kalmazták volna a szakmájában, műszaki eladóként, olyan feltétele-
ket szabtak, amit nem fogadott el. Szerinte ismeretség kell ahhoz, 
hogy valaki jó állást tudjon magának szerezni. 

A munkaügyi központban egyébként az idősebbek is böngészik az 
állásajánlatokat. Az 53 éves, rokkantnyugdíjas Ferenc például négy-
órás, könnyű fizikai munkát keresett, amiből kiegészíthetné csekély-
ke nyugdíját. 

S Z . c . s z . 

TIZENÖTEZER MUNKANELKULI 
CSONGRÁD MEGYÉBEN 
Csongrád megyében jelenleg 14 ezer 304 munkanélkülit tartanak 
nyilván, ám valójában ennél jóval többen kénytelenek kenyérkere-
set nélkül élni. A munkanélküliségi ráta Szentesen a legalacso-
nyabb, 6,8 százalékos, míg Makón minden tizedik gazdaságilag 
aktív felnőtt munkanélküli. Szegeden 7,8 százalékos a ráta, ám itt 
él a legtöbb (6435) állástalan. Augusztus végi adatok szerint csak-
nem 2300 betöltetlen álláshely kínálkozott a megyében, ám ez 
ezerrel kevesebb az egy esztendővel ezelőtti szabad munkahelyek 
számához képest. 

Eltűnt Szegeden 
Morovicz Julianna 

Fölvidították az idős embereket a kutyák 

Terápia, angol példára 

:t a szentesi kisebbségi önkormányzat Berekháton 

rancia kis szigete 

A kisebbségi önkormányzat minden évben rendez romanapot a berekháti iskolában. Fotó: Tésik Attila 

Aki látta Morovicz Juliannát, 
jelentkezzen a rendőrségen! 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Fotótörténeti kiállítás nyílt a kis-
teleki közösségi ház nagytermé-
ben tegnap este. A több mint há-
romszáz fényképen a város utób-
bi négy esztendejének esemé-
nyei, fejlesztései, valamint élet-
képei láthatóak, tudtuk meg Na-
csa lánosnétól, a kiállítás szerve-
zőjétől. 

Keresi a Szegedi Rendőrkapi-
tányság Morovicz Juliannát. A 
43 éves szegedi asszony au-
gusztus 22-én tűnt el otthon-
ról, tartózkodási helye azóta is-
meretlen. Morovicz Julianna 
körülbelül 170 centiméter ma-
gas, vékony testalkatú, haja fél-
hosszú, vöröses színű, szeme 
barna. 

A rendőrség kéri, hogy aki bár-
mit tud az asszonyról, vagy is-
meri jelenlegi tartózkodási he-
lyét, jelentkezzen a városi kapi-
tányság 62/562-400-as telefon-
számának 18-26-os mellékén, 
vagy a telefontanú ingyenesen 
hívható 80/555- f i i-es hívószá-
mán. 

A rendezvényen kiállították 
legszebb alkotásaikat a kisteleki 
amatőr festőművészek és kera-
mikusok is. A tárlatot Dobcsányi 
László, a Szegedi Művészeti Ala-
pítvány Múzsa iskolájának igaz-
gatója nyitotta meg, a fényképe-
ket, festményeket és a kerámiá-
kat a jövő hét végéig láthatják az 
érdeklődök mindennap reggel 9 
és este 5 óra között. 

A szentesi cigányság minden év-
ben rendez romanapot, melyen a 
szórakozás mellett mód nyilik 
arra is, hogy a cigányok életét 
érintő legfontosabb kérdésekről 
közvetlenül is szó essék. 

A berekháti Gróf Széchenyi 
István Általános Iskolába ebben 
az esztendőben mindössze ki-
lenc első osztályos iratkozott be. 
Ennek az az egyik oka, hogy 
rendkívüh módon csökkent a 
születések száma - mondta 
Szűcs Lajos, az intézmény igaz-
gatója. Hozzátette: a környékbeli 
tanyákról, falvakból ide járó gye-
rekek, mintegy 91-en, feltehető-
en azért is választották ezt az is-
kolát, mert szüleik, testvéreik is 
itt diákoskodtak. Itt idén szep-
tembertől megkezdte munkáját 
a dolgozók iskolája. A beiratko-
zok feltehetően felismerték, a 
nyolc általános elvégzése nélkül 
az életben valóban sokkal nehe-
zebb boldogulni. 

Csongrádi romák is járnak a 
berekháti Széchenyibe, össze-
sen huszonketten. Az átjárás 
oka sejthető Szűcs Lajos igaz-
gató történetéből: a felnőttek 
egyike megkérdezte tőle, hogy 
ugye itt nem fogják őket bánta-
ni. Különös: a dolgozók iskolá-
jában tanulók némelyike a házi 
feladatot gyermeke segítségé-

Iferápiás program időseknek, rá-
szorulóknak, rendhagyó mó-
don, kutyák segítségével. A vá-
sárhelyi Konrád Lorenz egye-
sület akcióját örömmel fogad-
ták a szociális otthonban az 
idősek. 

- Angliában már mozgalom ke-
rekedett abból a fölismerésből, 
hogy az állatok jelenléte segít a 
betegek fölépülésében. Ezt 
igyekszünk alkalmazni mi is -
halljuk Dömötör Júliától, a vá-
sárhelyi Konrád Lorenz Termé-
szet- és Állatvédő Egyesület el-
nökétől. Példákat is sorol: mű-
szeres vizsgálatok igazolták, az 
ember ölében doromboló macs-
ka jelenléte húsz milbméterrel 
csökkenti a magas vérnyomást. 

vei oldja meg, aki szintén itt 
tanul. 

Törvény írja elő, hogy a ki-
sebbségi osztályt nyolc jelentke-
ző esetén, ha azt a szülők kérik, 
el kell indítani. így történt ez 
Szentesen is. Szirbik Imre pol-
gármester elmondta, hogy a vá-
ros költségvetésében egy roma 
diák taníttatása körülbelül más-
félszer, kétszer annyiba kerül, 
mint más kortársaié. A polgár-
mester úgy fogalmazott: a ki-
sebbségi önkormányzat közös-
ségi szelleme, a napi kontaktus 
az iskola, a hivatal és a kisebb-
ség között annak felismeréséből 
adódik, hogy a cigányság vagy a 

Cukorbetegek esetében a vércu-
korszint beállítása vált egysze-
rűbbé azzal, ha a család kutyát 
fogadott be. Szemük világát 
vesztetteket nemcsak a közleke-
désben segítheti egy vakvezető 
kutya, hanem depresszióját is 
megszüntetheti. 

Az Egyesült Királyságban a 
nyolcvanas évek eleje óta tízezer 
olyan kutyát vettek nyilvántar-
tásba, melyek, gazdáikkal együtt, 
rendszeresen és önkéntesen láto-
gatják a kórházakat, a fogyatéko-
sok, idősek otthonát. 

Hogyan sikerült az angliai pél-
da Vásárhelyre plántálása? -
Akciónknak nagyon örültek a 
szociális otthon lakói. A hajlott 
korúak örömmel simogatták a 
kutyákat; egyszerűen döbbene-

magyarság számára „nincs két 
Európa". 

A romanapra eljöttek más tele-
pülések kisebbségi ökormányza-
tainak képviselői is, tapasztala-
tot és információt cserélni. Kö-
zülük Graur István a régió koor-
dinátoraként a dél-alföldi romák 
továbbképzéséről, uniós ismere-
tekkel való ellátásához vezető 
képzés megvalósításáról egyezte-
tett. A rendelkezésre álló mint-
egy százmillió forintból - a ter-
vek szerint - futja egy új üzem lé-
tesítésére, a szentesi romák 
munkahelyteremtő programjára 
is. A csongrádi Balogh István el-
mondta: négy év szünet után 

tes volt látni, amint még a föl-
kelni nem képes, környezetük-
kel kapcsolatot tartani kevéssé 
tudó emberek is pár perc alatt 
szinte kicserélődtek a barátsá-
gos kutyusok láttán - mondja 
Dömötör Júlia. 

A terápiás látogatásban részt 
vevő két keverék kutya (egyik a 
sajátja, sintértelepról mentették 
meg, másiknak Szentesi Szilvia 
egyesületi tag a gazdája, ezt az ál-
latot a Kossuth téren találták) ál-
latorvos által is igazoltan egész-
séges, átlagon felül kiegyensú-
lyozott, azaz alkalmas a terápiá-
ra, arra, hogy idős emberek nap-
jait szebbé tegye. Az egyesület 
tervezi: minden hónapban tart 
terápiás látogatást. 

F. CS. 

képviselőjelölt társaival arra vál-
lalkozott, hogy megalakítja a 
csongrádi kisebbségi önkor-
mányzatot. 

A szentesi polgármesteri hiva-
tal, az iskola és a kisebbségi ön-
kormányzat együttműködése 
eredményes példája a toleranciá-
ból fakadó fejlődésnek - mondta 
Faur Zoltán elnök. Elmondta azt 
is, hogy minden lehetőséget és 
alkalmat megragadnak arra, 
hogy a romák helyzetét javítsák. 
Ennek egyik nem elhanyagolan-
dó példája a rendszeres ruhaosz-
tás, mely rendkívül népszerű a 
telepiek körében. 

BLAHÓ GABRIELLA 

Imázs 
a csuporban 
„Köcsög Magyarország" -
írta valaki nagybetűkkel 
egy troliülés műbőr támlá-
jára, és alig hihető, hogy 
népművészeti ihletés ve-
zette volna fekete filctollat 
ragadó kezét. Nehéz elkép-
zelni a szerzőt, amint ha-
zánkat karcsú, mázas bo-
kályhoz vagy öblös csupor-
hoz hasonlítja. Valószí-
nűbb, hogy a „köcsög" je-
lentésének friss gazdagodá-
sát kihasználva (a homo-
szexuális durva megneve-
zése) alkotott egyetemes -
tehát önmagára is vonatko-
zó-véleményt. 

Szegény Országimázs 
Központ, jobb is neki, hogy 
ezt már nem érhette meg. 

N Y . P. 

Algyőiek 
építettek 
Másfél milliárd forintos költség-
gel épült víziszárnyas feldolgozó 
üzemet avatott fel Nyírgelsén 
Németh Imre földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter és 
Nagy Sándor, a Miniszterelnöki 
Hivatal politikai államtitkára 
szerdán. 

A 300 dolgozót foglalkoztató 
létesítményt a debreceni köz-
ponttal működő magánvállalko-
zók által alapított Nyírség Szár-
nyas Kft. építtette az algyői Tech-
nomont Kft.-vel saját forrásból, 
banki hitelből, illetve 325 millió 
forint központi és területfejlesz-
tési támogatásból. 

A nyugat-európai követelmé-
nyeknek mindenben megfelelő, 
korszerű üzemben az év hátralé-
vő időszakában mintegy egymil-
bó libát és kacsát dolgoznak fel 
exportra. 

Kistelek képeken 

A vásárhelyi egyesület havonta tervez terápiás látogatásokat. Fotó: Tésik Attila 


