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Egyre több nő válik 
munkanélkülivé 
Sorra szűnnek meg az ország-
ban azok a munkahelyek a 
könnyűiparban, amelyek százá-
val alkalmazták az asszonyokat. 
Ez alól Csongrád megye sem 
kivétel. 

Az országos felmérések szerint a 
nőktől elsősorban a könnyűipar-
ban, ezen belül is a textiliparban, 
továbbá a szolgáltatásokban vál-
nak meg a legkönnyebben a 
munkáltatók. Az állástalan nők 
nagy része pályakezdő és fiatal. 
Míg a 20-24 éves férfiak munka-
nélküliségi rátája 2001 utolsó 
negyedévéhez képest egy eszten-
dő alatt, 2002-re fél százalékkal 
nőtt, a nőké 3 százalékkal emel-
kedett. Hasonlóképpen erőtelje-
sen növekedett az idősebb, negy-
venes évei második felében járók 
rétege is, akik nehezen találnak 
maguknak új munkahelyet. Ok 
azok, akik 20-25 éves munkavi-
szony után, betanított- vagy 
szakmunkás beosztással egyik 
napról a másikra az utcára kerül-
nek, miután munkáltatójuknak 
piaci gondjai támadnak. Avagy a 
tulajdonos az olcsóbb munkaerő 
reményében Romániába vagy 
Ukrajnába helyezi át székhelyét 
Magyarországról. 

A regisztrált munkanélküliek 
adataiból az is kiolvasható, hogy 
az országban a gyengébb nem 
képviselői közül egyre többen 
szorulnak rá a munkaügyi köz-
pontok segítségére. A napi, gyár-
bezárásokról szóló híreket alátá-
masztja az a statisztika is, hogy a 
versenyszférában emelkedik in-

kább az állástalan nők száma, 
míg a költségvetésben alkalma-
zottaknak stabilabbá vált a hely-
zete, a reálbérek emelkedésének 
köszönhetően is. 

A Csongrád Megyei Munka-
ügyi Központ elemzője, Fejes Ág-
nes, az információs és tájékozta-
tási osztály munkatársa szerint a 
munkanélküli nők száma 1997 
óta fokozatosan emelkedik. Ak-
kor még csak 47 százalékos 
arányt képviseltek a megyei ösz-
szesítésben, 2002-ben viszont 
átlépték a bűvös 50 százalékos 
határt. Tavaly májustól egészen 
az év végéig folyamatosan maga-
sabb volt a számuk a férfiakénál. 
Szegeden a munkanélküliek 51, 
Vásárhelyen 52,3, Kisteleken 53 
százaléka a gyengébb nem képvi-
selői közül került ki egy évvel ko-
rábban. Idén kiegyenlítettebb a 
„mezőny". A betanított munkás, 
jelenleg állás nélkül lévő lányok, 
asszonyok száma például 16 szá-
zalékkal magasabb férfi társaik-
nál, a szellemi foglalkozásúaknál 
pedig a nők száma több mint a 
duplája a férfiakénak. Ez utóbbi 
külön elemzés tárgya is lehetne, 
s valószínűleg összefüggésben 
van azzal, hogy Szegeden az 
egyetem évről évre több diplo-
mást enged el a nagybetűs életbe. 

A nők, akárcsak az iskolában, 
az álláskeresésben, a munkaügyi 
központtal való együttműködés-
ben is aktívabbak. A különböző 
képzésekben részt vevők 66 szá-
zaléka képviseli a gyengébb ne-
met - mondta Fejes Ágnes. 

F.K. 

Újabb heroinfogás 
Két autóban tíz-tíz kilogrammnyi heroint találtak tegnap a késő esti 
órákban a röszkei határátkelőnél a vámosok. 

A Szerbiából érkezett kocsik üzemanyagtartályába rejtve fedezték 
fel a kábítószeres csomagokat. Mindkét autóban csak azok jugoszláv 
állampolgárságú vezetője utazott. A Volkswagen Golf típusú gépjár-
műveket május elején Németországban vásárolták a kábítószercsem-
pészek. 

Röszkeiek Végváron 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Négy éve írta alá a testvér-telepü-
lési megállapodást Röszke és a 
romániai Végvár vezetősége. Az 
elmúlt évek alatt jelentős kultu-
rális kapcsolat alakult ki a két te-
lepülés, illetve a két község álta-
lános iskolája között. 

E hét végén rendezik meg a 
végvári iskolai napokat. Ebből az 
alkalomból pénteken 16 röszkei 
diák, valamint Bende Szilveszter 
alpolgármester és Vlocskó Mi-
hály iskolaigazgató a Temesvár-

tól 30 kilométerre lévő községbe 
utazik. A rendezvényen fellép az 
iskola néptánccsoportja is. 

A röszkei önkormányzat is tá-
mogatja a magyar néptáncokta-
tást a Bánságban. A Szeged 
Táncegyüttes vezetője, Nagy Al-
bert rendszeres tanítja a bánsági 
gyermekeket néptáncolni. Vég-
vár mellett a jugoszláviai Kani-
zsa, illetve a francia St. Pierre de 
Trivissy is testvértelepülése 
Röszkének. Jelenleg pedig az 
olaszországi Bussolengóval ve-
szik fel a kapcsolatot. 

Madridban 9, a Kanári-szigeteken 19, Szegeden 33 fok 

Melegrekord született 

A mentősöknek is több dolga akadt tegnap a rendkívüli kánikulában, sokan rosszul lettek. Illusztráció: Karnak Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

A meteorológus elmondta, igazi, 
klasszikus értelemben vett ta-
vasz már nagyon ritkán fordul 
elő. - Április 9-én mínusz hét fok 
volt. Egy hónap sem telt el, s teg-
nap 33 fokig emelkedett a hőmé-
rő higanyszála - tette hozzá Szu-
dár Béla. 

A rendkívüli melegnek az az 
oka, hogy az Európa feletti lég-

nyomási viszonyok miat t Afri-
ka felől egyenes vonalban, za-
vartalanul áramlik a meleg le-
vegő hazánk fölé. - Érdekes, 
hogy Európában szinte csak 
Magyarországon van ilyen hő-
ség, hiszen Madridban tegnap 
9, míg a Kanári-szigeteken 19 
fokot mértek - jegyezte meg a 
meteorológus. 

A szakember semmi jóval 
nem biztatja az afrikai forró-

ságtól szenvedőket. - A hét ele-
jén még azt muta t ták az előre-
jelzések, hogy a hét vége felé az 
átlagnak megfelelő időjárás, 
2 2 - 2 3 fok lesz, ám a szerdai 
adataink alapján kiderült, ma-
rad a száraz, nyári forróság. Sőt 
csapadék sem enyhíti a káni-
kulát. Csak május közepén, 
17-e, a fagyosszentek körül 
számíthatunk nagyon kis mér-
tékű enyhülésre - tájékoztatta 

lapunkat az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat dél-alföldi regi-
onális képviselője. 

Jóllehet nincs fronthatás, a hő-
ség okozhat a melegfronthoz ha-
sonló tüneteket. Magyarorszá-
gon egyébként az elmúlt több 
mint száz év leghidegebb május 
7-éje az 1893-as volt. Akkor Bu-
dapesten mínusz 0,5 fokot mér-
tek. 

A. T. J. 

Ideiglenes otthon a szegedi kollégiumokban 

Tiszti lakások 
Csereszerződést kíván kötni 
a vásárhelyi önkormányzat és 
a Honvédelmi Minisztérium 
azért, hogy megindulhasson 
a tiszti lakások építése. 

A Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandár fejlesztése, létszá-
mának emelkedése miatt tiszt-
jeit és tiszthelyetteseit Szegeden 
kollégiumokban helyezték el, így 
naponta utaznak a honvédségi 
buszokkal a két település között. 
Ha a vásárhelyi városatyák mai 
közgyűlésükön elfogadják azt a 
javaslatot, mely szerint a város 
elcseréli a Honvédelmi Miniszté-
riummal 368 négyzetméteres 
telkét összesen 721 négyzetmé-
ter telekingatlan tulajdonjogáért, 
akkor elhárulna az utolsó előtti 

akadály az építkezés megkezdése 
elől. 

A két fél az ingatlanok értékét 
az értékbecslés alapján azonos-
nak állapította meg. A HM ko-
rábban már vásárolt területet, 
köztük az önkormányzattól is. 
Ennek következtében több telek 
osztatlan közös tulajdonba is ke-
rült, ez azonban akadályozta az 
építkezést. A hosszú ideje hasz-
nálaton kívül álló területre, mely 
annak idején a Csongrád Megyei 
Kertészeti Vállalat telephelye-
ként funkcionált, összesen har-
minchat, lakóparkos elrendezé-
sű honvédségi lakást terveznek. 
Az építkezés 800 millió forintos 
fedezetét az idei állami költség-
vetés biztosítja. 

B.K.A. 

Kevesebb postarablás és kézbesítő elleni támadás 2002-ben 

Megfesti a pénzt az új postástáska 
Javul a Dél-Alföld postáinak 
biztonsága. A kézbesítőket még 
idén biztonsági jelzőberende-
zéssel fölszerelt táskával látják 
el, amely rablás esetén megfesti, 

<és ezzel tönkreteszi a bankje-
gyeket. 

Biztonságosabbak a posták, és a 
kézbesítőket is kevesebb veszély 
fenyegeti, mint korábban - az állí-
tást a statisztikai adatok bizonyít-
ják. Tavaly az országban kevesebb 
posta- és postakocsirablást, kéz-
besítök elleni támadást hajtottak 
végre, mint egy évvel korábban. A 
javulás a Szegedi Postaigazgató-
ság irányítása alá tartozó Csong-
rád, Békés és Bács-Kiskun megyé-
ben is mutatkozik. Minderről a 
posták biztonságosabbá tétele ér-
dekében együttműködő rend-
őrök, polgárőrök és postavezetők 
beszéltek a szegedi igazgatóság 
épületében, értékelve a 2002-ben 
tapasztaltakat. 

A régió megyéit sorra véve: 
Csongrádban tavaly egyetlen 

fegyveres rablás történt, Szege-
den, Bács-Kiskunban betörtek 
Helvécia postájára. 

Tóth László szegedi postaigaz-
gató kiemelte, hogy a biztonság 
javulását a rendőrség és polgárőr-
ség segítségével érhették el. Né-
meth Károly rendőr alezredes, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság közbiztonsági igazgatója 
és főkapitány-helyettese szerint a 
posták védelme terén is igen fon-
tos a megelőzés: az állandó rend-

őri és polgárőri jelenlét önmagá-
ban is elriasztja a bűnös szándé-
kú embereket. Hozzátette, hogy a 
lakosság is sokat tehet: ha a pos-
ták körül bármi gyanúsat látunk, 
a lehető leggyorsabban hívjuk a 
rendőrségi ügyeletet. 

A rendőrök pszichológiai fölké-
szítéssel is segítik a postásokat, a 
gépkocsivezetők pedig vezetés-
technikai és KRESZ-képzésen 
vesznek részt. 

Vidus Tibor, a Magyar Posta Rt. 

B U N U G Y I K R Ó N I K A 
Az utóbbi öt évben posták és postások ellen elkövetett bűncselek-
mények Csongrád megyében: 

1997. december 19.: postarablás Rúzsán, a kár 526 ezer forint, a 
bűnösöket bíróság elé állították; 

1999. július 14.: megtámadták a Szeged 1. posta kézbesítőjét (az 
esetlegesen elvitt értékekről nem kaptunk adatot); 

2000. január 19.: a szőregi postáról 60-70 ezer forint közötti 
összeget vitt el egy fegyveres rabló; 

2002. július 17.: betörés a szegedi Csap utcai postára, a kár 107 
ezer forint. 

biztonsági főigazgatója elmond-
ta, hogy a tragédiába torkolló 
móri bankrablás kapcsán, a 
Pénzügyminisztérium javaslatá-
ra kormányrendelet-tervezet ké-
szül a pénzintézetek, valamint a 
pénzforgalmat lebonyolító hiva-
talok biztonságtechnikai rend-
szereinek fejlesztésére: az új sza-
bályozás rendkívül szigorú elő-
írásokat tartalmaz majd. 

- Biztonsági berendezéssel föl-
szerelt kézbesítőtáskákkal látjuk 
el a dél-alföldi régió postásait is -
jelentette be a vezető szakember. 
A rendszer bevezetését a buda-
pesti és győri régióban kezdték, a 
szegedi postaigazgatóság terüle-
tén várhatóan az év második felé-
ben számíthatunk a fejlesztésre. 

A táskába épített mikrochip 
műholdra sugárzott jelei ponto-
san mutatják a postás hollétét; 
egy automata pedig támadás ese-
tén megfesti a kézbesítésre váró 
bankjegyeket - ezért nem is érde-
mes megkísérelni a rablást. 

NY. P. 

Csatornát adtak át 
az Árva utcában 
Négyszáz méter hosszú csator-
nát adtak át tegnap Rókuson, az 
Árva és a Tündér utcában. A 
szegedi városrészben egyre több 
társasház épül, ezért vált szük-
ségessé az elavult hálózat cse-
réje. 

Három éve indult meg a szegedi 
Rókus városrészben a fejlesztés. 
Az öreg épületeket lebontják, a 
helyükre társasházak épülnek. -
A városrész csatornahálózata 
korszerűtlen, ezért félő, hogy 
nem bírná el a terhelést. A régi 
rendszer lecserélése elengedhe-
tetlen - tudtuk meg Kalmár Fe-
renctől, a terület önkormányzat i 
képviselőjétől. 

A felújítás első ütemében elké-
szült az Ősz és a Nádas utca új 
csatornája, valamint az aszfalt-
burkolat. Az Ősz utca volt koráb-
ban a városrész egyetlen olyan 
földes utcája, amely a nagykörút-
ra nyílt. Az idén pedig a Tündér 
és az Árva utcában folytatták a 

munkát. Az utóbbi kettőben teg-
nap adták át a csatornát. 

A Magyar Vízügyi Kivitelező 
Kft. kicserélte a két utcában a 
csatornát, valamint megoldották 
a csapadékvíz elvezetését is. A 
munkát 2002 augusztusában 
kezdték és tegnap adták át a le-
aszfaltozott utcákat. A beruhá-
zás teljes költségét, 38 millió fo-
rintot a vízügyi építési alapból fe-
dezték. Kalmár Ferenc a képvise-
lői alapjából 400 ezer forintot 
különített el a Tündér utca úgy-
nevezett nemes padkájára. 

- Korábban még a mentő sem 
tudott bejönni - mondta a két ut-
ca s a r k á n lakó Rózsa Zoltán. Az 
idős férfi elmesélte, hogy 
1996-ban a családok 2 és 40 ezer 
forint közötti összegekkel hozzá-
járultak az utcák kohósalakkal 
való felszórásához. A férfi na-
gyon örül az új útnak, csak a 
megnövekedett forgalom zavar-
ja. 

K.T. 

Műszaki bejárás. Az Árva utcában Kalmár Ferenc képviselő (bal-
ról) m u t a t j a a z ú j v í z e l v e z e t ő á r k o t . Fotó: Karnok Csaba 


