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HONLAP A SZOCIÁLIS GAZDASÁGBAN 
ÉS A FOGLALKOZTATÁSI PARTNERSÉGEKBEN ÉRINTETT 

SZERVEZETEKÉRT, INTÉZMÉNYEKÉRT 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
OFA-ROP Hálózata által megvalósított 

„Helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú 
fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások 

kiépítése és megerősítése" 

című, ROP 3.2.3. komponens keretében megvalósított központi 
projekt a célcsoport és a nyilvánosság gyors, hiteles tájékoz-
tatásának érdekében internetes honlapot hozott létre, mely 
www.szocialisgazdasag.hu és www.foglalkoztatasipaktum.hu 
címen 2006. március 10-étől már elérhető az érdeklődők számára. 

A webla|>on megtalálhatók és letölthetők a projekt tájékoztató és 
szakmai anyagai, aktuális híreink, képzéseink, rendezvényeink, 
továbbá az érdekeltek által gyakran feltett, általános érdeklődésre 
számot tartó kérdések (Gy.l.K.) és hozzászólásokra is nyílik 
lehetőség az OFA-ROP Hálózat fórumán keresztül. Fontosnak 
tartjuk, hogy az érdeklődők megismerhessék a Hálózat tevé-
kenységét, munkatársait, az e területeken kidolgozott szakmai 
anyagokai, modell értékű projekteket és ötleteikkel, véleményükkel 
hozzájáruljanak a projekt minél sikeresebb megvalósításához, hiszen 
a szociális gazdaság és a foglalkoztatási partnerségek területén 
jelentkező problémákat, csak közös összefogással lehet megoldani. 

A honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. 

A STRABAG európai építőipari konszern 
magasépítési területre, azonnali belépéssel keres 

ÉPÍTÉSVEZETŐ HELYETTES 
és MŰVEZETŐ 

munkatársakat. 

ÉPÍTÉSVEZETŐ HELYETTES 
A munkavégzés helye: Szeged. 
Elvárások: • felsőfokú szakirányú, de legalább magasépítési 
technikusi végzettség - minimum 5 éves szakmai tapasztalat 
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret - probléma-
megoldó képesség - konfliktuskezelő képesség - felelősség-
tudat - csapatszellem. A német- vagy angolnyelv-tudás előnynek 
számít. 
Feladatai: - szennyvíztisztító telep építésében való részvétel 
- alvállalkozók versenyeztetése és kiértékelése - az alvállal-
kozói tevékenység szakmai ellenőrzése, esetenként 
koordinálása - felmérések ellenőrzése - általános munkavédelmi 
és minőségbiztosítási kontrollálás. 

MŰVEZETŐ 
A munkavégzés helye: Szeged. 
Elvárások: - legalább' építőipari technikusi végzettség 
- minimum 5 éves szakmai tapasztalat - önálló munkavégzés 
- problémamegoldó képesség - felelősségtudat - csapatszellem. 
A német- vagy angolnyelv-tudás és a számítástechnikai ismeret 
előnynek számít. 
Feladatai: - szennyvíztisztító-telep építésében való részvétel 
- alvállalkozók helyszíni irányítása, koordinálása - felmérések 
ellenőrzése - műszaki átadás-átvétel előkészítése - általános 
munkavédelmi, biztonságtechnikai ellenőrzés, minőség-
biztosítás. 

Fényképes önéletrajzát „DM-Építésvezető helyettes/ 
Művezető" jeligére a Poner Kft., 1114 Budapest, Pf. 82 vagy 

a job@bauholding.hu címre várjuk. 

Lázár fános szerint a Fidesz történelmi lehetőséget kapott az újjá-
szerveződésre Fotó: Tésik Attila 

K E R T V Á R O S K O N T R A K Ü L T E R Ü L E T 
g g A Fidesz-KDNP győztes vásárhelyi jelöltje, Lázár János 54,73 százalékot 

kapott, míg ellenfele, a független Balogh Jánosné 45,27 százalékot. Azon-
ban akadt olyan szavazókör Vásárhelyen, ahol éppen ennek ellenkezője lett 
az eredmény. A Kertváros egyik iskolájában például három szavazókör mű-
ködött, ezek adatait összesítve Lázár 44,57 százalékot kapott csupán. Ha-
sonló a helyzet a panelházak övezte Németh László gimnáziumban is. A 
mártélyi szavazóknál polgármesterük, Baloghné fölényesen nyert: Lázár 
csupán 32 százalékát szerezte meg a voksoknak. Fordított viszont a hely-
zet Mindszenten, ahol a fideszes jelölt 62,1 százalékot ért el, s Székkuta-
son is több mint 57-et szerzett. Külterületen is Lázár bizonyult jóval erő-
sebbnek, Szikáncson például a voksoknak majdnem 64 százalékát rá ad-
ták a választópolgárok, míg Erzsébeten 71 százaléknál is többen tették az 
ikszét az ő neve mellé. 

dig nem lehet vitatni - fűzte hoz-
zá az első fordulóban mandátu-
mot szerzett, szocialista színek-
ben induló szentesi és makói vá-
rosvezető teljesítménye kap-
csán. Ami a megyei pártelnöki 
posztot illeti, megtudtuk: Lázár 
csak a helyhatósági választások 
végéig vállalta a tisztséget - úgy 
véli, túl sok ez a polgármester-
séggel és az országgyűlési képvi-
selőséggel együtt. Mind megyei, 

mind országos szinten újjá kell 
építeni a Fideszt, tette hozzá. 
Történelmi lehetőséghez jutott 
most pártja, mondta, négy évnyi 
építkezés következik. Ami pedig 
a kistérséget illeti a következő 
ciklusban, Lázár János konst-
ruktív ellenzéki szerepre készül, 
minden olyan elképzelés mellett 
kiáll, ami az itt lakók érdekeit 
szolgálja. 

SZ. A. K. 

Szeged, Kossuth L. sgt. 119. (Plaza) 
Szeged. Széchenyi tér 9. 
Szeged, Klauzál tér 5. 
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5. 
Makó, Széchenyi tér 14-16. 
Szentes. Kossuth u. 17/a. 
Csongrád, Hunyadi tér 10-16 

(06 62) 582 780 
(06 62) 560 200 
(06 62) 551 424 
(06 62) 535 670 
(06 62)511 240 
(06 63) 561 200 
(06 63) 570 930 
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0 Induló költségek nélkül 

Ü akár 10% önerőtől 

O otthonvédelmi programmal 

Visszautasítja, hogy talpig MSZP-vörösbe burkolta volna magát Vásárhely országgyűlési képviselője a Fidesz nagy lehetőségéről 

•••6S d 
harmadik 
beköltözött! 

Politizál, tanít a képviselő Lázár János: Négy év 
építkezés következik hogy a szocialista szóróanyagok 

és zászlók mellett mindig ott so-
rakoztak, lengtek a szabad de-
mokrata kiadványok, lobogók 
is. Én mindig kék dzsekit hord-
tam, a Délmagyarország - na-
gyon helyesen - végig liberális 
politikusként aposztrofált. 
Gyurcsány Ferencen és Lendvai 
Ildikón kívül csak SZDSZ-es 
vendégeim voltak a kampány-
ban. Kétségtelen, komolyan vet-
tem, hogy nem egy, hanem két 
pártnak vagyok a jelöltje. Isme-
rem mindkét párt programját. 
Számomra az MSZP - szemben 
a Fidesszel - vállalható párt, 
mert demokratikus és tisztelet-
ben tartja a jogállamiságot. 
Nem az MSZP kormányfőjelölt-
je szólított fel kampánycsend-
sértésre és a választási törvény 
megszegésére. Utóbbi vélhetően 
„ásotthalmi beszédként" vonul 
be a történelembe. 

- Mit ért volna el szocialista 
támogatás, háttér nélkül 1 

- Mivel együttműködött a két 
párt, nem foglalkozom ezzel a 
kérdéssel. 

- Berobbant a politikába, hi-
szen egy évvel ezelőtt nem so-
kan ismerték Szegeden. 

- Mindenki ezt mondja, pedig 
ez nem így van. 2002 óta aktívan 
politizálok, három éve az 
SZDSZ Országos Tanácsának el-
nökségi tagjává, tavaly március-
ban pedig ügyvivővé választot-
tak. Kóka (ános volt az, aki be-
robbant a politikába, hiszen 
egyik pillanatról a másikra lett 
miniszter. Én három éve az 
SZDSZ élvonalában politizálok. 
Igaz, az országos médiában töb-
bet szerepeltem, mint a helyi-
ben. 

SZ. C. SZ. 

HOMOKHÁT! SZAVAZATOK 
A második fordulóban Sándor Klá-
rára 19 ezer 200-an, Balogh Lász-
lóra 18 ezer 504-en szavaztak. Ám 
míg az MSZP-SZDSZ közös jelöltje 
sikeresen mozgósított, 23-án to-
vább növelte támogatottságát 
442-vel többen voksoltak rá, mint 
az első fordulóban, addig a jobb-
oldal szimpatizánsai sok helyen 
otthon maradtak, Balogh Lászlóra 
vasárnap 231-gyel kevesebben 
szavaztak, mint két hete. Az 
MSZP-SZDSZ-jelölt Szegeden 
megőrizte támogatottságát, a Ho-
mokháton pedig új szavazókat ál-
lított maga mellé. 

Konstruktív ellenzéki szerepre 
készül Lázár János, aki a Fi-
desz-KDNP közös jelöltjeként 
ismét egyéni képviselői man-
dátumhoz jutott a vásárhelyi 
kistérségben. A Fidesz megyei 
vereségéről azt mondta lapunk-
nak: pártja rosszul mérte fel 
Szeged jelentőségét és súlyát. 
Hozzátette, a megyei elnöksé-
get csak idén őszig vállalta, sze-
rinte most itt a történelmi le-
hetőség az újjászerveződésre. 

- Jobb, mint amire számítottam 
- így értékelte a vásárhelyi vá-
lasztókerületben elért eredmé-
nyét Lázár ¡ános, aki a Fi-
desz-KDNP jelöltjeként győzött 
a kistérségben. Fölénye körülbe-
lül 10 százalékos a függetlenként 
induló Balogh fánosnéval szem-
ben, ez pedig Lázár szerint benne 
van az első tízben, már ami a leg-
nagyobb különbségeket illeti - a 
második fordulóban az ország 
legtöbb körzetében ennél szoro-
sabb volt a verseny. Hozzátette: 
különösen fontos ez annak fé-
nyében, hogy ellenfelére szavaz-
tak az MSZFJ az SZDSZ és a 
Munkáspárt választói. 

Arról, hogy a kertvárosi körze-
tekben és a panellakásos Hódtó-
ban alulmaradt, azt mondta, erre 
16 éve nincs magyarázat. Itt job-
bára baloldali érzelmű szavazók 
laknak, s őket a néhai Rapcsák 
András sem tudta megnyerni. 
Székkutasi és mindszenti győzel-
méről viszont úgy nyilatkozott: 
ez a bizonyítéka annak, hogy a 
„kistérségi habverés", azaz hogy 
polgármester-kollégái szerint 
nem képviselte megfelelően a 
kistelepülések érdekeit, nem áll-
ja meg a helyét. Azt is hangsú-
lyozta, szeretne békésen együtt 
dolgozni velük, így a mártélyi 
polgármester Baloghnéval is, 
ezért hamarosan felkeresi őket. 

Négy évvel ezelőtt egyébként a 
megyében 5:2 arányban nyerték 
el az egyéni mandátumokat a fi-
deszes jelöltek. Lázár Jánostól 
mint megyei pártelnöktől most 
azt kérdeztük, mit szól az arány 
megfordulásához. Szavai szerint 
pártja rosszul mérte fel Szeged 
súlyát és jelentőségét, nem fi-
gyelt oda eléggé a megyeszék-
helyre. Szirbik Imre és Búzás Pé-
ter polgármesteri kvalitásait pe-

Sándor Klára újoncnak számít az országgyűlésben. A szegedi 
liberális képviselő, egyetemi oktató elmondta, nem vállal kor-
mányzati pozíciót. Azzal a kérdéssel nem kívánt foglalkozni, 
milyen eredményt ért volna el MSZP-háttér nélkül. 

- Megtartotta hétfőn az óráit a 
szegedi egyetemen 1 

- Nem, mert Budapestre kel-
lett utaznom az ügyvivői testület 
ülésére. 

- A képviselői és pártmunka 
mellett marad ideje az oktatásra 1 

- Nem adom fel a tanári álláso-
mat. Ebben a félévben, amelynek 
már a végén járunk, csak hétfőn 
és pénteken voltak óráim. Parla-
menti képviselőként is tanítok 
majd az egyetemen nyelvészetet. 
Most pénteken biztosan megtar-
tom az óráimat. 

- Miről tanácskozott hétfőn 
az ügyvivői testület 1 

- Elemeztük a választások 
eredményét. 

- Arról is beszéltek, hogy mi-
lyen feltételekkel kötnek koalí-
ciót a szocialistákkal1 

- Erről nem beszéltünk. Ked-
den már tárgyalunk arról, mit 
képviseljen az SZDSZ a koalíci-
ós tárgyalásokon. 

- Nem került szóba, milyen 
tárcákat szeretne megszerezni 
az SZDSZ az újonnan felálló 
kormányban 1 

- N e m . 
- Ön számít valamilyen kor-

mányzati pozícióra 1 
- Nem akarok kormányzati 

pozíciót vállalni. És nem is fogok 
ilyet kérni. A koalíciós tárgyalá-
soknál a kormányprogram és a 
kormányzati struktúra kidolgo-
zása, kialakítása az első lépés. 
Csak ezután lehet a tárcák elosz-
tásáról és személyi kérdésekről 
beszélni. 

-A riválisa, Balogh László azt 
nyilatkozta az egyik internetes 
hírportálnak, hogy jól műkö-
dött a kampánystratégiája, 
mert talpig MSZP-vörösbe bur-
kolta magát. 

- Ha Balogh László vette volna 
a fáradtságot, és kisétált volna a 
Klauzál térre, ahol rendszeresen 
kampányoltam, láthatta volna, 

Nem vállalna kormányzati szerepet Sándor Klára Fotó: Schmidt Andrea 
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