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Munkaügyi adatok mellett a 75 jelentkezőt vonzó hirdetésünk is beszédes 

Folytatás a ; l . oldalról 

A doktori iskolát végzett, nettó 80-90 ez-
res fizetést kérő fiatal ökológus és a kuta-
tóként dolgozó sejtbiológus jelentkező is a 
közszférából akart menekülni. Hasonló 
okok miatt több pedagógus is beadta ön-
életrajzát. 

A tanárok megelégednének egy kicsit 
magasabb fizetéssel, mint amennyit az ok-
tatásban kapnak. Egy fiatalabb tanerő „140 
bruttóért" a legnagyobb örömmel nyergel-
ne át. 

A hirdetésben jeleztük, hogy a kitalált 
cégnek köze van a mezőgazdasághoz, ezért 
rengeteg agrár végzettségű jelentkezett. Ér-
dekes, hogy az asszisztensi munka olya-
nok számára is vonzó, akik más cégeknél 
felelősségteljes pozíciót tüntetnek föl je-

lenlegi munkahelyüknek. Láthatóan meg-
rohamozták a kitalált céget a szegedi élel-
miszer-ipari és a vásárhelyi agrárfőiskola 
frissdiplomásai. Ők gyakorlatuktól, szak-
mai tapasztalatuktól függően többnyire 
100 és 190 ezer forint közötti fizetést kér-
tek. Fiatal, egyetemet végzett agrárszakem-
berek, kertészmérnökök, környezetgazdál-
kodási mérnökök szintén jó tucatnyian je-
lentkeztek, pedig a munka nem jelent túl 
nagy mérnöki kihívást. 

Egy elkeseredett, nem a végzettségének 
megfelelő munkát végző agrármérnök már 
bruttó 80 ezerért otthagyná jelenlegi helyét. 
De próbálkozott olyan agrármérnök is, aki 
jogi diplomával is rendelkezik. Ő már 
200-250 ezer forintot kér. Kérdéses azonban, 
egy jól képzett, családos, középkorú szakerm 
ber valóban jól érezné-e magát asszisztensi 

KENYSZER ES PROBALKOZAS 
A munkaügyi központ a diplomásoknak meghirdetett üres ál láshelyeknek csak egy részéről tud. A diplo-
másokra egyébként is jel lemző, hogy a szabadpiacon keresnek munkát és n e m regisztráltatják magu-
kat. Ez különösen igaz a pályakezdőkre, akik csak akkor kaphatnak munkanélkül i járadékot, ha már vol-
tak legalább 2 0 0 napig a lkalmazottak. A legtöbben először maguk próbálkoznak ál láskereséssel , az tán 
csak egy-egy ingyenes tanfolyam, vagy addig föl n e m fedezett ál lás reményében térnek be a munkaügyi 
központba. 

Engi Edit, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ közvetítője e lmondta: számos diplomás f iatal keres 
ál lást Szegeden. Ennek egyik oka az, hogy sokan akarnak az egyetemi városban maradni azok közül, 
akik ide jöttek tanulni. A tapaszta l t közvetítő szerint gyakran előfordul, hogy csak kíváncsiak az embe-
rek, ezért adják be jelentkezésüket bizonyos ál lásokra. Aki viszont munkanélkül i , kényszerhelyzetben 
sokféle lehetőséggel megpróbálkozik. A munkaügyi központ azonban a jogszabályokkal összhangban 
csak a végzettségnek megfelelő munkát közvetít ügyteleinek - összegezte tapaszta lata i t a munkaügyi 
szakember 

munkakörben. Egy hasonló cipőben járó, 
nagy tapasztalattal rendelkező agrármérnök 
családapa szintén eljött volna 250 ezer forin-
tért. Akadt olyan agrármérnök köztisztvise-
lő, aki nyilvánvalóan csak próbaképpen, 300 
ezer forintos fizetési igénnyel jelentkezett a 
munkára. 

De akadt egyetemet végzett műszaki és 
környezetvédelmi szakember is, aki egykor 
köztársasági ösztöndíjas volt, most viszont 
állást keres, ahol havi nettó százért dolgoz-
na. A műszaki oklevéllel rendelkezők keve-
sen voltak, inkább a kevésbé keresett főis-
kolai gépész diplomák birtokosai ajánlkoz-
tak. 

A tapasztalattal nem rendelkező, pályakez-
dő közgazdászok meglepően olcsón adják 
magukat. Akadt egy régóta regisztrált mun-
kanélküli, pályakezdő fiatalember, aki okle-
veles közgazdászként bruttó 70 ezer forintot 
kért. 

Érdekes, hogy a munkaügyi szakemberek 
közül sokan keresnek munkát. Féltucatnyi 
személyügyi szervező, munkaügyi kapcsola-
tok szakos jelentkező akadt. Valószínűleg 
szintén a kényszer vette rá azokat a jogászo-
kat, könyvtárosokat, szociális munkásokat 
is, akik asszisztensnek jelentkezzenek. Sok 
középfokú végzettségű is abban reményke-
dett: a hirdetésben foglaltakkal ellentétben 
őket alkalmazzuk. 

(Elnézést kérünk azoktól, akikben ál-állás-
hirdetésünk hamis reményt ébresztett. Cé-
lunk az volt, hogy egy súlyos társadalmi 
problémát hitelesen bemutassunk a közvéle-
ménynek.) 

M. B. I. 

Szentesi előfizetőnk boldogan tért haza a Szegedről 

Hasznosságokkal 
tele a bevásárlókosár 
A Délmagyarország és a Dél-
világ nyugdíjas előfizetői között 
minden héten egy harmincezer 
forintos vásárlási utalványt sor-
solunk ki. Ezúttal a szentesi 
Héjjá Péternek kedvezett a sze-
rencse, aki tegnap villanyborot-
vát és élelmiszert vásárolt egy 
szegcdi áruházban. 

Negyedszázada előfizetője a Dél-
világnak a szentesi Héjjá Péter, 
aki először nem akarta elhinni, 
hogy hűsege jutalmaként har-
mincezer forintot költhet cl a 
szegedi Metró Áruházban. A 
nyugdíjas férfi azt mondta, még 
soha életében semmit nem 
nyert, mindenért keményen 
megdolgozott, ezért volt számára 
igazi meglepetés lapunk ajándé-
ka. Péter bácsi nyolc esztendeje 
egyedül él, miután feleségét elve-
szítette. Két lánya született, négy 
unoka nagyapjának mondhatja 
magát - egyik veje kísérte őt el az 
útra. Vida-Szűcs Iónos tűzoltó a 
szentesi laktanyában, mindket-
ten rendszeres olvasói a Délvi-
lágnak. A boldog nyertes a napi 
hírek iránt érdeklődik legjobban, 
s mivel több mint harminc esz-
tendeig a vasútnál dolgozott, a 
MAV-ról szóló írások kötik le 

leginkább. Veje is az aktuális in-
formációkat keresi a lapban. 

A két férfiember olyan módon 
válogatott a bevásárlóközpont-
ban, hogy a teli kosár tartalma 
egy háztartására gondosan ügye-
lő asszony becsületére is vált vol-
na. Mint kiderült, az édesapát és 
a férjet iránymutatóval bocsátot-
ták útra a család hölgytagjai, 
akik már nyugodt lélekkel bízzák 
a bevásárlást rájuk, hiszen nagy 
gyakorlatra tettek ebben szert. 

Péter bácsi előbb a villanybo-
rotvák között válogatott, meg is 
vett egy készüléket. A kosárba 
került még egy halom édesség, 
mosószer, öblítő, hús, csemege-
uborka, csokoládé, kávé, fából 
mívesen elkészített virágtartó, 
ágynemű - csupa hasznos holmi. 
A lapunk által ajándékozott har-
mincezer forintos vásárlási utal-
vány mellett még tízezer forintot 
elköltöttek. Péter bácsit és vejét a 
bevásárlás után lapunk hazaszál-
lította Szentesre - nyugdíjas elő-
fizetőnk boldogan vitte haza a 
hűsége jutalmául szerencsésen 
elnyert Telekosár tartalmát. 

Akciónk még négy hétig tart, a 
következő nyertes nevét ma sor-
soljuk ki. 

B. G. 

Héjjá Péter és veje a villanyborotva mellett döntött Fotó: Karnok Csaba 
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INGATLANKEZELŐ ÉS 

VAGYON GAZDÁLKODÓ KT. 

KINŐTTE VAGY KOMFORTOSABBRA 
SZERETNÉ CSERÉLNI 

ÖNKORMÁNYZATI 
BÉRLAKÁSÁT? 

Az IKV Rt. pályázatot hirdet 29 darab, 
helyreállításra került lakás 

szociális helyzet alapján, 
cserével történő 
bérbeadására. 

A pályázatokat 
2005. március 16. napján 17.00 óráig 

lehet benyújtani 
az IKV Rt. ügyfélszolgálatán 

(Szeged, Dáni u. 14-16.). 

Bővebb felvilágosításért hívja 
a következő telefonszámot: 62/553-683! 

Jövőt mutatott Lakos Claudia a szentesieknek 

A tyúkudvar királynőjét is látta 
Nagymamájától örökölte a jö-
vőbe látás tudományát Lakos 
Claudia. A fiatal nő olyan sze-
mélyekről is képes a leginti-
mebb dolgokat is meglátni, akik 
nincsenek jelen. A szentesi 
könyvtárban fiatajok és időseb-
bek kapaszkodtak szavaiba, 
amelyekért elmondása szerint 
vállalja a felelősséget. 

A bal kezét kéri mindenkitől La-
kos Claudia, akit a legkülönbö-
zőbb korosztályhoz tartozók ke-
restek meg a szentesi könyvtár-
ban, hogy megmutassa számuk-
ra a jövőt. A Kecskeméten élő fia-
tal nő látónak tartja magát, a 
nagymamája is az volt. Úgy 
mondja: neki gyerekkora óta „fo-
lyamatosan vannak hangok és 
vannak képek". Claudia nem te-
nyérből jósol, de kell hozzá a te-
nyér. Mostanában egyébként leg-
alább annyi férfi keresi őt fel, 
mint ahány lány meg asszony. A 
jósnő szerint az erősebbik nem 
képviselői főleg arra kíváncsiak, 
hogy mikor találják meg eletük 
párját, nyernek-e a lottón, vagy 
mi vár rájuk a munkahelyen. 

Azt állítja Lakos Claudia az 
egyik asszonynak, hogy átokron-
tás nincs rajta. A tudósító ettől 
megijed, hogy manapság egyálta-
lán létezhet ilyesmi. Egy másik 

L a k o s C l a u d i a vá l l a l j a s z a v a i é r t a f e l e l ő s s é g e t Fotó: Vkkivics Ferenc 

nő kérdésünkre azt mondja: sze-
rinte jó, ha az ember tudja a sor-
sát. Míg várakozik sorára, meg-
egyezünk, hogy bemegyek vele. A 
majom jegyében szülgttem - kez-
di a jövőjére kíváncsi asszony, a 
lányának az apja meg Napóleon-
nak képzeli magát, majd min-
denkiről elsorolja, hogy mikor 
született. Claudia azonban azt 
kéri, hogy ne mondjon számokat, 
mert azok megkavarják. De már 
sorra látja a nő családtagjait: a 
nagymamát, aki terrorizál min-
denkit, akárcsak a tata, ezért őket 
„ki kell hagyni mindenből, hadd 
öljék meg egymást". A nagyapá-

ról egyébként olyan a kép, hogy 
„az egész utca haptákba áll, ha ki-
megy a kapuba". E sorok írója 
mindenesetre ismeri a papát, s 
azt kell mondja, a jósnő igazat ál-
lít. Az asszony problémájára azt 
tanácsolja, hogy hagyja a szülő-
ket, és mielőbb költözzön össze a 
lánya apjával. Szép közös jövőt 
lát hármójuknak Pesten. A kis-
lány érdekében muszáj vállalni a 
lakóhelyváltást, még akkor is, ha 
az apjának más nőkön is - eny-
hén szólva - megakad a szeme. 
Claudia ugyanis a legintimebb 
dolgokat is látja az asszony jelen 
nem lévő társáról. Azt mondja a 

nőnek: „Ha ön ügyes, s elnézi a 
férjének a félrelépéseit, a tyúkól 
vezetője lesz. Még királynő is le-
het a baromfiudvarban." Am 
amennyiben állandóan balhézik 
majd a párjával, hiába költöznek 
össze, semmi jó nem sül ki belő-
le. A kuncsaft persze mindvégig 
bólogat, elismervén, minden úgy 
van, ahogy a jós állítja. 

A családtagjaira kíváncsi egy 
idősebb asszony is. Lakos Clau-
dia látja páciense kilencvenéves 
édesanyját, aki „nem sietős faj-
ta". Azt érti alatta, hogy a famí-
liában ő örvend a legjobb egész-
ségnek, s amíg megkapja a szere-
tetet, nem kívánkozik a másvi-
lágra. Ha kisebb balhékat provo-
kál is olykor, mindezt azért teszi 
a látó szerint, mert maga körül 
akarja tudni a hozzátartozókat. 
Azt állítja erre a jósoltató, hogy 
minden szava igaz Claudiának. 
A nagyapa viszont meglehetősen 
beteg, erő kell majd az ápolásá-
hoz, mert hajlamos elhagyni ma-
gát. A jósnő legalábbis így látja, a 
páciens meg egyre csak bólogat. 
S azt is közli: ő azért imádkozik, 
vele semmi baj ne történjen, 
hogy gondoskodni tudjon a sze-
retteiről. Úgy lesz Claüdia sze-
rint, aki kérdésünkre azt állítja, a 
jóslatáért vállalja a felelősséget. 

BALÁZSI IRÉN 


