
4 • A K T U Á L I S " CSÜTÖRTÖK, 2 0 0 3 . MÁJUS 29. 

Pályázó önkormányzatok 

Az ötvenévesekre is számít a fonalfeldolgozó vezérigazgatója 

Szegedi szalmaszál 
a szentesi varrónőknek 

Megyék helyett régió 
Három év múlva a 19 megye helyett 7 régióra 
osztanák fel Magyarországot - hangzott el többek 
között tegnap Kisteleken, a regionális állam-
reformról szóló konferencián. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A regionális államreformról, ezen belül a kistér-
ségi közigazgatási szint kialakításáról tartot tak 
konferenciát tegnap a kisteleki közösségi ház-
ban. A kisteleki kistérség hat önkormányzatá-
nak vezetőit, jegyzőit, illetve köztisztviselőit tá-
jékoztatták a Csongrád Megyei Közigazgatási Hi-

vatal képviselői a közelgő közigazgatási változá-
sokról. 

Hazánk jövőre teljes jogú tagja lesz az Európai 
Uniónak, ezért több ponton is megváltoznak az ön-
kormányzati munkával, tevékenységgel kapcsola-
tos jogszabályok. A különféle módosításokról au-
gusztus 8-ára készül el a kormányzati előterjesztés. 

A mostani ciklus négy éve lenne az előkészítés, s 
2006-tól léphetne életbe a közigazgatási reform. 
Ennek egyik lényeges pontja, hogy megszűnnének 
hazánkban is a megyék, ugyanis az EU-ban sincs 
ilyen. így három év múlva 19 megye helyett 7 régi-
óra osztanák fel Magyarországot. 

Egyelőre tanácstalanok a ruhagyárból elbocsátott asszonyok. 

Munkát kínál a szegcdi Fonalfeldolgozó Rt. a felszámolás alatt lévő 
szentesi ruhagyár dolgozóinak. Az asszonyok hálásak a polgármes-
ternek, hogy pár nap alatt állást keresett nekik. 

Szalmaszálat nyújtottak a szen-
tesi ruhagyár varrónőinek, aki-
ket felmentettek a munkavég-
zés alól. Az egykor szebb napo-
kat megélt cég - mint arról be-
számoltunk - csődöt jelentett, a 
dolgozók több hónapja nem 
kapták meg fizetésüket. Az elke-
seredett asszonyok és lányok se-
gítségére sietett az önkormány-
zat, gyorssegélyt utalt ki nekik, 
hogy jusson kenyér a családok-
nak. De a tízezer forintos támo-
gatás csak „egérutat" jelenthe-
tett az állástalan varrónőknek, 
ezzel tisztában volt Szirbik Imre 
polgármester. 

Amikor bezárták a ruhagyárat, 
a város vezetője megkereste a 
környék hasonló profilú cégeit, 
hogy hosszabb távra találjon 
gyógyírt a varrónők bajára. 

Kiss Sándor, a szegedi Fonalfel-
dolgozó Rt. vezérigazgatója a Szir-
bikhez fűződő jó kapcsolatát em-
líti a szentesi ifjúsági házban, 
ahová azért érkezett, hogy a pol-
gármester kérésére munkát ajánl-
jon a jövedelmüket vesztett varró-
nőknek. Ott ülnek most az asszo-
nyok és a lányok, nézik a kötött 
pulóvert, amely olasz piacra ké-
szült. Ilyeneket kellene varrniuk, 
ha elfogadnák a vezérigazgató ál-
lásajánlatát, részint a szegedi 
anyacégnél, részint pedig annak a 

szentesi üzemében. Istennek hála 
- így mondja Kiss Sándor - , nekik 
nem kellett elbocsátaniuk embe-
reket, és mindig tudtak fizetni. 

A Fonalfeldolgozó Rt.-nek 
most lehetősége nyílik a létszám 
növelésére. A szentesi varrónő-
ket azonnal felvennék kétműsza-
kos munkarendbe, s az egy hóna-
pos betanulási időre 50 ezer fo-
rintot kapnának. Aki kiállja a 
próbát, 15 ezer forint jutalom-
ban részesülhet. S ha a fonalfel-
dolgozónál maradnak, a bruttó 
bérük 70-150 ezer forint is lehet. 
- Ezek tények - mondja nyoma-
tékkal Kiss Sándor. Ugyanakkor 
nem hallgatja el, hogy a tisztes-
séges ajánlatért cserébe hibátlan 
munkát vár. 

Ez felfogható szakmai kihívás-
nak is, ami helyrebillentheti az 
elbocsátott asszonyok lelkivilá-
gát. Úgy értve, hogy nem szorul-
nak segélyre és kegyelemkenyér-
re, hanem a szaktudásuk és gya-
korlatuk alapján is boldogulhat-
nak. - De sikerülhet-e ez az ötve-
nes korosztálynak, amelyet a leg-
több cégnél mellőznek?, - kérdez-
te Balogh Lászlóné a vezérigazga-
tótól. - Én sem vagyok már kis-
fiú, így vonzódom ehhez a kor-
osztályhoz - adta meg a választ 
tréfásan Kiss Sándor. 

Tiszteletre méltónak nevezi 

Fotó: Tésik Attila 

Dancsó Imréné, a csődhelyzetbe 
került ruhagyár szakszervezeti 
vezetője, hogy a polgármester 
szívén viseli a varrónők sorsát. 
Csak hát ők nem tudnak azon-
nal belépni a Fonalfeldolgozó 
Rt.-hez, mert még nem kapták 
meg a ruhagyártól a felmondóle-
velet. Rácz Ernőné szerint nem 
rossz a munkaajánlat, ám attól 
tart, hogy ha azonnal el is fogad-
ja, elveszíti a 35 éves munkavi-
szonya után járó végkielégítést. 
Többen is azt kérik Kiss Sándor-
tól, várjon rájuk addig, amíg 
megkapják a felszámolóbiztostól 
az elbocsátó üzenetet. A vezér-
igazgató azonban úgy reagál, 
hogy a piac nem tud várni. ígéri 
viszont, hogy beszél a ruhagyár 
felszámolására felkért biztossal; 
elvben nincs akadálya, hogy akár 
pár napon belül megérkezzenek 
a szükséges iratok, és akkor már 
tanulhatják is az asszonyok és a 
lányok a szegedi fonalfeldolgozó-
nál a számukra ismeretlen mun-
kafolyamatokat. A hozzáértők 
szerint akkor is megilleti őket a 
végkielégítés, ha rögtön belépnek 
a szegedi rt.-hez. A varrónőknek 
viszont az tetszene a legjobban, 
ha a volt munkahelyükön venne 
bérbe egy épületet a Fonalfeldol-
gozó Rt., és a megszokott kör-
nyezetükben dolgozhatnának to-
vább. Még ez a lehetőség sem tel-
jesen kizárt, legalábbis ezt 
mondja az rt. vezérigazgatója. 

BALÁZSI IRÉN 

Az anya találkozott 
gyermeke megmentő) ével 

Papberes Simona a hajléktalanszállón maradhat 

Meghatódva, könnyeivel küszködve mondot t köszönetet Papberes 
Simona Budai Róbertnek, annak a szegedi diáknak, aki meg-
mentet te a marosvásárhelyi fiatalasszony gyermekének életét. 

Három éjszaka után végre nyu-
godtan tudott aludni a marosvá-
sárhelyi Papberes Simona. A ro-
mán állampolgárságú asszony 
kedden végre karjába vehette 
szombaton született kisfiát. 
Mint megírtuk, a 25 éves fiatal 
nő szombaton, a vártnál öt nap-
pal korábban hozta világra kisfi-
át. Ám mivel attól tartott, hogy a 
kórházban nem fogadják őket, 
mert külföldiek, egy Retek utcai 
panelház lépcsőházában hagyta a 
picit. A kisbabát, akit a szegedi 
gyermekkórházban Kis Bencé-
nek neveztek el, a házban lakó 
Budai Róbert találta meg, ő érte-
sítette a mentőket és a rendőrsé-
get. 

Simonát a rendőrök az Indó-
ház téri hajléktalanszállóra 
szállították. A marosvásárhelyi 

nő kijelentette: fia nélkül nem 
tér haza. Hozzátette, nagyon 
szeretné megköszönni a szege-
di fiatalembernek, amit a gyer-
mekéért tett. A fiatalasszony 
tegnap reggel találkozott Budai 
Róberttel. Miután bemutatkoz-
tak egymásnak, Simona köszö-
netet mondot t Robinak, hogy 
pem hagyta sorsára a kicsit, 
mire a tizennégy éves fiú így 
válaszolt: „Nincs mit, sok sze-
rencsét." 

Barcsi Antal, a Csongrád Me-
gyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Gyermekott-
honok Igazgatóságának vezetője 
lapunknak elmondta: hosszadal-
mas eljárás előzi meg, hogy Pap-
beres Simona megkaphassa gyer-
mekét. - Először azt vizsgálják, 
valóban az asszony-e a kisfiú 

édesanyja, ezt követi a büntető-
eljárás és a bírósági ítélet, s csak 
mindezek után dönt a gyámhiva-
tal arról, hogy megtarthatja-e a 
nő gyermeket. Természetesen a 
kicsinek és az édesanyjának is az 
lenne a legjobb, ha együtt marad-
hatnának - magyarázta az igaz-
gató. 

Az asszony ellen kiskorú ve-
szélyeztetése miatt indult eljárás 
a Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányságon. A 25 éves nőt gyor-
sított eljárás keretében, minél 
hamarabb szeretnék bíróság elé 
állítani. 

Papberes Simona a rendkívüli 
helyzetre tekintettel, a vizsgála-
tok lezárultáig a Humán Szolgál-
tató Központ által üzemeltetett 
Indóház téri hajléktalanszállá-
son maradhat - tájékoztatta la-
punkat Mártonné Török Erzsé-
bet, az önkormányzat szociális 
irodájának vezetőhelyettese. 

A. T. J. 

AZ INFORMATIKAI 
MINISZTER ELŐADÁSA 
Kovács Kálmán informatikai mi-
niszter Sikeres nemzet Európá-
ban - Magyarország az informá-
ciós társadalom korszakában 
címmel tart előadást ma délután 
5 órától a Szegedi Akadémiai Bi-
zottság Somogyi utcai székházá-
nak dísztermében. Az est házi-
gazdája: Galambos Gábor, a Tu-
dósklub titkára. 

AKÖNYV ÜNNEPE 
ALGYŐN 
A Somogyi-könyvtár ritkaságait 
bemutató kiállítást az intéz-
mény igazgatója, Szőkefal-
vi-Nagy Erzsébet ajánlja az ér-
deklődők figyelmébe ma 18 óra-
kor az algyői könyvtárban. E ki-
állítással kezdődik a könyv ün-
nepe Algyőn elnevezésű rendez-
vénysorozat. Ünnepi megemlé-
kezést Molnárné Vida Zsuzsan-
na alpolgármester tart, majd a 
községi könyvtárban algyői ki-
adványokat árusítanak és dedi-
kálnak. A programsorozathoz 
tartozik Ferge Béla A Biblia 
hangjai CD-bemutatója, mely 
június 4-én 18 órakor kezdődik, 
illetve a június 9-étől látogatha-
tó Andersen-kiállítás is. 

Az önkormányzati munka mo-
dernizálásáról, az idei pályázati 
lehetőségekről tar tot tak tegnap 
konferenciát a szegedi város-
háza dísztermében. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Tizenhat állomásból álló konfe-
renciasorozatot rendez ebben az 
évben az Intelligens Települé-
sek Országos Szövetsége. En-
nek keretében tegnap a szegedi 
városházán gyűltek össze a té-

ma szakemberei. A találkozók 
célja, hogy a különféle minisz-
tériumi programokat megis-
mertessék az önkormányzati 
vezetőkkel. 

Tegnap többek között szó esett 
a közigazgatási reformról, a rész-
önkormányzati- stratégiáról, a 
nemzeti fejlesztési tervről, vala-
mint az iskolarekonstrukciós pá-
lyázatokról. 

A minisztériumok képviselői 
azt tartották a legfontosabbnak, 
hogy az érintettek a gyakorlatban 

is találkozhassanak a pályázati 
kiírásokkal és feltételekkel, így a 
konferenciákon mindig jelen 
vannak pályázatmenedzselő cé-
gek is, hogy ott helyben szakta-
nácsot adjanak. 

A szegedi találkozón a szakem-
berek ismertették az európai uni-
ós elvárásoknak is megfelelő ön-
kormányzati honlapok működé-
sét, az úgynevezett e-önkor-
mányzatok szerepét és a közpon-
tosított közbeszerzés alkalmazá-
sának lehetőségeit. 

Lions-ajándék a szülészetnek 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi szülészeti és nőgyógyászati klinika újszü-
lött osztálya félmillió forint értékű műszert kapott 
a szegedi Lions klubtól, amit szerdán adott át Né-
meth István, a klub soros elnöke a klinika igazgató-
jának, Pál Attila professzornak. Az amerikai gyárt-
mányú, kisméretű berendezéssel ellenőrizni lehet, 

hogy a világra jöttük után átmenetileg alkalmazko-
dási zavarral küszködő újszülöttek nehogy túl sok 
vagy túl kevés oxigént kapjanak. Az adományozó 
szegedi Lions klub két évvel ezelőtt alakult, jelenleg 
35 tagja van, s elsősorban gyermekek javára jóté-
konykodik. A szülészeti klinikának adományozott 
orvosi berendezés a szegedi klub eddigi legnagyobb 
értékű adománya. 

A klinikán nagy örömmel vették át Németh Istvántól a műszer t . Fotó: Karnok Csaba 

Személyautóval ütközött tegnap 
reggel fél kilenckor a 4-es villa-
mos a Tisza Lajos körút és Szent 
Mihály utca kereszteződésében. 
Egy Volkswagen Golf haladt a 
villamossal párhuzamosan. A 
kocsi vezetője úgy kanyarodott 
balra, hogy nem nézett a vissza-
pillantó tükörbe. A tuja hátulról 

nekiment a Golfnak. Az autóban 
ketten ültek, ők könnyebb sérü-
léseket szenvedtek. A villamo-
son senki sem sérült meg. A bal-
eset miatt a tarjám végállomás és 
az Anna-kút között három busz 
szállította az utasokat. A 3-as és 
a 4-es vonalán negyed tizenegyre 
állt helyre a villamosközlekedés. 

Autóval ütközött 
a 4-es villamos 

Rendőrök vizsgálták a baleset körülményeit . Fotó: Gyenes Kálmán 


