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Tiberiu Pănescu, a Har-
g i ta  M eg ye i  M unka-
erő-foglalkoztatási és 

Szakképző Ügynökség igazga-
tója ismertette tegnap a www.
locuridemuncaharghita.ro ol-
dalon tegnap óta elérhető, saját 
fejlesztésű online szolgáltatás lé-
nyegét. A jobb oldali Plăţi şomeri 
(kifizetések munkanélküliek-
nek) menüpont alatt az ügynök-
ségnél regisztrált álláskereső a 
dossziéja számának és jelszó-
ként a személyigazolvány szá-
mának megadásával léphet arra 
a felületre, ahol megtekintheti 
„pénzügyi helyzetét”, hogy mi-
re jogosult, láthatja, hogy meny-
nyi munkanélküli támogatást 
kapott idén visszamenőleg, és 
adott hónapban mennyit kaphat. 
Ugyanakkor magyarázatot is ta-
lálhat arra, hogy adott esetben 
miért tartották vissza a segélyét, 
vagy akár figyelmeztetésben is 
részesülhet, ha valamilyen kö-
telezettsége van az ügynökség 
felé, például különböző igazolá-

sok felmutatása. Az intézmény 
statisztikai adatai szerint júli-
usban 6217 álláskeresőt tartot-
tak nyilván, tavaly ugyanebben 
az időszakban valamivel többet, 
7255-öt. A munkanélküliek több-
sége szakképzetlen, sokuknak 
nincs meg a négy osztálya sem, 
nekik szinte lehetetlen elhelyez-
kedni a munkaerőpiacon, még 
képzéseken sem vehetnek részt. 
A regisztrált álláskeresők közül 
1294-en részesülnek munkanél-
küliségi segélyben, 300-an pedig 
támogatást kaptak, miután sike-
rült elhelyezkedniük.

Munkaerőpiaci helyzet

A munkaerő-elhelyező ügy-
nökség vezetője ugyanakkor a 
tavalyi munkaerőpiaci helyzet-
ről is beszámolt, a Revisal nevű 
országos elektronikus adatbá-
zisba bejegyzett munkaszer-
ződések számát véve alapul. 
Az adatokból kiderült, hogy a 
megyében szakképzetlen mun-

kást alkalmaztak a legtöbbet 
2016-ban, 2323 ilyen szerződést 
jegyeztek, eladóként 2173 sze-
mélyt alkalmaztak, kivéve a 
könnyűipar és a faipar munká-
sait, a harmadik leginkább fel-
használt alkalmazotti kategória 
pedig a kamionsofőröké, akikkel 
1033 munkaszerződést kötöttek. 
„A kereskedelem és a szolgálta-
tások terén lehetett a leginkább 
elhelyezkedni, ugyanakkor a 
jövedelmek többsége alacsony, 
sok esetben emiatt mennek kül-
földre dolgozni az emberek” 
– vonta le következtetéseit az in-
tézmény vezetője. Hozzátette, 
a szakképzett munkaerőre van 
leginkább igény, és ebből van a 
legnagyobb hiány. Sok esetben a 
cégek arra kényszerülnek, hogy 
maguk tanítsák be az alkalma-
zottaikat, azonban arra is van 
példa, hogy amint azok némi ta-
pasztalatra tesznek szert, kül-
földre mennek tovább dolgozni.
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Új munkaszerződések

Tíz évvel ezelőtt első alkalom-
mal szervezték meg Székelyföld 
Kerékpáros Körversenyét, ame-
lyet egy magyarországi csapat 
nyert meg. Ráduly Róbert Kál-
mán polgármester akkor jelen-
tette be, hogy a körverseny egy 
évvel később bekerül a nemzet-
közi szövetség naptárába. Most 
a tizedik kiadásához érkezett 
a körverseny, amely jelenleg is 
zajlik. Tíz éve Románia állam-
elnökét Traian Băsescu-nak hív-
ták, aki többek között arról volt 
ismert, hogy rendszeresen fel-
bukkant vidékünkön – 2007. au-
gusztus 9-én is Csíkszeredában 
járt, pihenőszabadságát töltve, 
akárcsak pár nappal azelőtt, a 
városnapokon. Băsescu akkor 
kifejtette, fontosnak tartja, hogy 
a magyar anyanyelvű gyerekek-
nek idegen nyelvként tanítsák a 
román nyelvet az iskolában.

Szintén tíz esztendeje Ger-
gely István csíksomlyói plé-
bános áthelyezésének ügye 

foglalkoztatta a somlyói, cso-
bot falvi és csomortáni lakos-
ságot.  Lelkészválasztást is 
tartottak az egyháztanács 
által összehívott közgyűlé-
sen, kifogások hangzottak el 
a plébános áthelyezését il-
letően azok részéről,  akik 
maradását akarták. A válasz-
tási gyűlést Jakubinyi György 
érsek érvénytelennek nyil-
vánította,  kihangsúlyozva, 
hogy a Gyulafehérvári Egy-
házmegyében nem létezik 
plébánosválasztási jog. Más-
nap az is kiderült, hogy az 
egyháztanácsot feloszlatják, 
mert jogkörükkel visszaéltek. 
Szintén tíz éve szentelték fel 
a Vasfúvó-dombján a csibai-
erdőaljai közösség új temp-
lomát, amelyet Szent Lőrinc 
diakónus-vértanú tiszteletére 
emeltek. Jakubinyi György ér-
sek az ünnepi alkalomból azt 
mondta, új templomot építeni 
mindig a reménység jele.

ILLUSZTRÁCIÓ: PÁL ÁRPÁD

Útlezárás, 
forgalo mkorlátozás
Székelyföld Kerékpáros Kör-
versenyének megfelelő lebo-
nyolítása érdekében a verseny 
ideje alatt Csíkszeredában és 
környékén forgalomkorlátozá-
sokra és útlezárásokra kell szá-
mítani. Ma 14.45–15.30 óra kö-
zött a mezőny érkezése során 
a Hargita utca–Nagyrét utca–
Temesvári sugárút útvonalon 
forgalomkorlátozás, szomba-
ton, augusztus 12-én, 9–13 óra 
között a Hargitafürdő felé ve-
zető 138A jelzésű megyei úton 
teljes útlezárás, míg 16.45–
20.10 óra között a Temesvári 
sugárút–Vár tér–Szász Endre 
utca–Puskaporos utca–Tudor 
Vladimirescu utca–Testvéri-
ség sugárút–Hunyadi János 
utca–Szék út–Márton Áron 
utca–Decemberi Forradalom 
utca–Temesvári sugárút útvo-
nalon teljes útlezárás lép ér-
vénybe. A polgármesteri hivatal 
felkéri a gépjármű-tulajdono-
sokat, hogy a székely kör 3B 
félszakaszának akadálymen-
tes lebonyolítása érdekében 
augusztus 12-én, szombaton 
15 óráig szabadítsák fel a par-
kolókat a Testvériség sugárút 
Tudor Vladimirescu utca és Pa-
csirta sétány közötti szakaszá-
nak jobb oldalán, a Temesvári 
sugárút Gál Sándor tér és Kos-
suth Lajos utca közötti szaka-
szának jobb oldalán, a Temes-
vári sugárút, Vár tér és Szabad-
ság tér közötti szakaszán, 
illetve a Tudor Vladimirescu 
utca Fenyő utca és Testvériség 
sugárút közötti szakaszán.

Munkaszünet 
a hivatalban
Augusztus 14-én és 15-én a 
csíkszeredai polgármesteri 
hivatalban szünetel az ügy-
félfogadás. Sürgős kifizeté-
sek (forgalmi büntetések) 
bármely banki kirendeltség-
nél eszközölhetők az alábbi 
adatok felhasználásával: ked-
vezményezett (beneficiar): 
Municipiul Miercurea Ciuc, 
bank: Trezoreria Miercurea 
Ciuc, IBAN kód: RO11 TREZ 
3512 1A35 0102 XXXX, fis-
kális adószám (cod fiscal): 
4245747, jegyzőkönyv száma. 




