
7207 személyt alkalmaztak

Az év első tíz hónapjában Maros megyében, a megyei munkaerő-elhelyezési ügynökségen 
keresztül 7207 személyt alkalmaztak.  Az ügynökség igazgatójától kapott adatok szerint 
2106-on 45 évnél idősebbek voltak, számukra a legnehezebb munkahelyet találni, szinte 
kivétel nélkül mindenikük átképzési tanfolyamon vett részt.  2014-en 25 évnél fiatalabbak 
voltak. Ami a végzettséget illeti: érettségivel 2468-an rendelkeznek, szakiskolát 1206-on 
végeztek, 391-en esti tanulmányok során szereztek oklevelet. Az ügynökség közvetítésével 
371, egyetemi végzettséggel rendelkező személy helyezkedett el. 

Az állam támogatja azokat 
a cégeket, ahol fogyatékosokat 
foglalkoztatnak

▴  FORRÁS: 123RF.COM

2018.  NOVEMBER 23–25. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP2 A K T U Á L I S #munkahely  #szeretet

• Könyvkötéssel, takarítással, munkaruhák és cipők, ajándéktárgyak 
készítésével foglalkoznak Maros megyében azok a fogyatékos szemé-
lyek, akik fontosnak tartják, hogy keresetük legyen, és közösségben 
dolgozzanak. Azoknak a sérülteknek, fogyatékosoknak, akik szeret-
nének dolgozni, de eddig nem sikerült elhelyezkedni, december 3-án, 
hétfőn szerveznek állásbörzét.

Fogyatékosokat alkalmaznak
A megyei ügynökség közvetítő szerepet vállalt

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
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SIMON VIRÁG 

M aros megyében, a szak-
minisztérium honlapja 
szerint öt védett műhely 

működik, vagyis olyan termelő-
egység, ahol fogyatékos személyek 
is dolgoznak. Ezekben ajándék-
tárgyakat, munkafelszereléseket 
készítenek, de kisebb bútorokat 
is összeszerelnek, könyvkötéssel 
foglalkoznak. A sérült személyek 
nemcsak védett műhelyekben dol-
gozhatnak, Marosvásárhelyen is 
vannak olyan nagyáruházak, ahol 
takarítószemélyzetnek, vagy áru-
felöltőnek alkalmaztak fogyatékos 
fi atalokat.

Az érvényben levő törvények 
értelmében, ha egy cég vagy akár 
közintézmény 50 személynél többet 
foglalkoztat, akkor kötelező módon 
ennek 4 százaléka fogyatékkal élő 
kell legyen. Ellenkező esetben, az 
alkalmazottak számától függően  a 
cég egy vagy több minimálbérnek 
megfelelő összeget kell befi zessen az 
államnak. A Maros megyei munka-
erő-elhelyezési ügynökség  szeretné 
megkönnyíteni a fogyatékosok alkal-
mazását, így csak számukra szervez 
állásbörzét december 3-án. Ezen a 
napon van a fogyatékkal élők nem-
zetközi napja is, azért esett a válasz-
tás erre az időpontra. Mint Gheorghe 
Stef, a megyei ügynökség igazgatója 
elmondta, egy kisebb felmérést ké-
szítenek, amely során felmérik, hogy 
a munkáltatók  hogyan vélekednek 

a fogyatékosokkal való együttmű-
ködésről és ha van olyan szabad 
állásuk, amelyet sérült személyek is 
elfoglalhatnak. Az igazgató szerint 
a munkaadók egyre nyitottabbak, 
állami támogatást is kapnak, ha 
fogyatékosokat alkalmaznak. „Kér-
tük a munkaadókat, hogy jelezzék, 
ha van náluk sérült személyeknek 
is megfelelő szabad állás, s kértük, 
hogy jöjjenek el a találkozóra, állás-
börzére, hogy találkozhassanak az 
érintettekkel. Lehetőséget akarunk 
teremteni a beszélgetésre, egymás 
jobb megismerésére, s ezen a találko-
zón tájékoztatjuk a munkaadókat az 
állami támogatásokról is”. Az igaz-
gató elmondta, azok a cégek, ame-
lyek fogyatékosokat alkalmaznak 
legalább 18 hónapra, egy évig havi 
2250 lejes állami támogatást kapnak 
személyenként.

A Maros megyei munkaerő-elhe-
lyezési ügynökség székhelye a Iuliu 
Maniu utca 2. szám alatt van, tele-
fonszáma, ahol érdeklődni lehet a 
betöltésre váró állásokról, átkép-
zési lehetőségekről, a munkanél-
küli segélyhez szükséges iratokról: 
0265-269247. A megye nagyobb vá-
rosaiban is működik kirendeltsége 
az ügynökségnek.

A N T A L  E R I K A

A könyv szenátora díjjal tünteti 
ki Pál-Antal Sándor marosvá-

sárhelyi történészt a Maros megyei 
könyvtár. A csíkkarcfalvi születésű 
nyugalmazott levéltáros, a Magyar 
Tudományos Akadémia külső tagja, 
a történelemtudományok doktora, a 
Székelyföld történelmének elhivatott 
kutatója, érdeklődésünkre elmond-
ta, meglepetés számára ez a díj, 
ugyanis állami intézményektől nem 
számított fi gyelemre, ugyanakkor 
megtiszteltetést is jelent. „Úgy lát-
szik, mégis rámfi gyeltek, hogy ezzel 
az elismeréssel díjaznak” – mondta 
Pál-Antal Sándor, hozzátéve, hogy 
igaz a mondás, miszerint „jobb ké-
sőn, mint soha”. 

A könyv szenátora díjat minden 
évben egy-egy olyan Marosvásárhe-

lyen élő és tevékenykedő személyi-
ségnek ítélik oda, aki munkája során 
a könyvtár felhasználója, aki nem 
nélkülözheti a könyveket. 

A Maros megyei könyvtár a Kul-
túrpalota bal szárnyában működik 
három emeleten, ahol olvasóterem, 
felnőtt-kölcsönző és a nyomtatott 
sajtóarchívum található. A gyermek-
könyvtár a jobb szárnyban kapott he-
lyet. Az intézmény idén ünnepli meg-
alakulásának 105. évfordulóját. Az 
1913. novemberében, Bernády György 
által létesített közkönyvtár minden év 
novemberében megünnepli a könyv-
tár napját, amikor kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt különféle rendez-
vényeket szervez, könyvbemutatókat, 
vetélkedőket, kiállítást.

Díjat ad a könyvtár

A z Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar 

Néppárt Maros megyei szervezete 
hatodik alkalommal szervezi meg az 
egy cipődoboznyi szeretet akcióját. A 
gyűjtés során összegyűlt adományok 
minden évben sok szegény sorsú és 
árva gyermek ünnepét teszik mele-
gebbé, hangulatosabbá. 

Ennek szellemében december 
18-ig várják azoknak a személyek 
az adományait, akik hozzájárul-

nának e nemes ügy sikeréhez. A 
dobozok főként nem romlandó 
élelmiszert, édességet, játékot, 
ruhaneműt tartalmazhatnak. Az 
adománygyűjtés szervezői azt ké-
rik, a dobozra írják rá, hogy hány 
éves gyermeknek szánják, fiúnak 
vagy lánynak. A csomagokat Ma-
rosvásárhelyen a Mihai Viteazul 
(Klastrom) utca 10. szám alá, min-
den hétköznap 10-13 óra között 
várják szeretettel.

Cipősdoboznyi szeretet

Pál-Antal Sándor örül a díjnak

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

A város színeváltozásai
Negyedik alkalommal szervezi meg december 3-án a vármúzeum 
emeleti tanácstermében A város színeváltozása című építészettörténeti 
konferenciát a Marosvásárhely műemléki topográfiája és a Maros Me-
gyei Múzeum. Az Építészeti átalakulások és történeti forrásaik alcímet 
viselő tudományos ülésszakra nem csupán a szakmabelieket várják a 
szervezők, de azokat a marosvásárhelyieket, illetve környékbelieket 
is, akiket érdekel a múlt, kíváncsiak a helytörténetre, a helyi építés-
történetre – mondta lapunknak Orbán János történész, a konferencia 
egyik szervezője. A délelőtt 9 órakor kezdődő rendezvényen a városkép 
átalakulásáról, a legújabb kutatások eredményeiről is szó esik. (A. E.)
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