#internetes ügyintézés #jegyzet
 Folytatás a 4. oldalról
Úgy tudják, a mostani összetűzés
amiatt alakult ki, hogy korábban
egy fiatal Magyarországra szökött a sógora feleségével. A pórul járt férj némi italozás után a
lányt elszöktető férfi apját kérte
számon a történtekért a kocsma
előtt. A heves vita és fenyegetőzések közben a szomszédok közös tömbházuk bejárata elé mentek, ott fajultak tettlegességig
a dolgok. „Nagyjából kétszáz
ember gyűlt össze, és tömegverekedés robbant ki, amelyben
többen kerítésléceket, tormaásót
és késeket ragadtak. Elszabadult
a pokol. A sötétben és a kavarodásban azt sem lehetett látni,
hogy ki mit csinál” – mesélték.
Azt is megtudtuk, hogy a sógorok
között már korábban is volt verekedésig fajuló konfliktus, szintén
a feleségek miatt. Persze akkor
más okból. Noha a nőt elszöktető
férfi a tömbházban tartózkodott,
a tömegverekedésben nem vett
részt. A közösség egyébként mély
megrendüléssel fogadta az áldozat halálhírét, hiszen csendes,
nyugodt emberként ismerték a
leszúrt édesapát. „Jó ember volt,
nem kötekedett, és nem volt részeges sem. Tisztelettudó férfi
volt. Kár, hogy mégis ez történt”
– fogalmaztak. Éppen ezért többen értetlenül álltak az eset előtt.

Bosszútól tartanak
„Ez ennyivel nem jár le, itt még
vér fog folyni. Biztos, hogy nem
marad el a bosszúskodás” – fejtette ki több helyi, aki az elhunyt
kétgyerekes édesapa családjának
megtorlásától tart. Ezt szeretné
elkerülni Szász Emil, a helyi roma közösség nem hivatalos képviselője is, aki jelenlétünkben is
csitította a lakókat. „Sajnos ami
történt, megtörtént, de az erőszak csak további erőszakot szül,
ennek pedig gátat kell szabni.
Meg kell beszélni szép szóval a
dolgokat, nem szabad hagyni,
hogy hasonló esetek forduljanak
elő” – hangsúlyozta. Úgy véli, az
némiképp csillapítaná a felborzolt kedélyeket, ha a bűntényt
elkövető család tagjai elköltöznének a negyedből.

Szétköltöztetés?
A helyiek közül többen az ott
élő szülőket okolják leginkább
a konfliktusokért, mivel nem
képesek megnevelni gyerekeiket. Szerintük az volna a legjobb megoldás, ha szétköltöztetnék a romákat, és nem egy
tömbben kellene élniük. „A
cigány csak rosszat tanul a cigánytól, de ha a magyarokkal
közösen élnének, akkor több jó
példát láthatnának a gyerekek”
– hangzott el a javaslat. Sokan
mondták, hogy az egész közösség számára szégyenfoltot jelentenek a történtek. Egyébként
a lapunknak nyilatkozók közül
mindenki a helyzet békés megoldását javasolta, bár szerintük
erre nem sok remény van.
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Munkaadóknak kedvező újítás
Végéhez közelít a papíralapú ügyintézés
• Újabb ügyintézést

megkönnyítő intézkedést vezetett be
a Hargita Megyei
Munkaerő-elhelyező Ügynökség: a
munkavállalók internetes felületen
nyújthatják be azt a
sor dokumentumot,
amelyek a munkanélküliek alkalmazásáért járó támogatások
miatt szükségesek.
ISZLAI KATALIN

A

z idő és pénz megtakarítására
kidolgozott
elektronikus rendszerről
tegnap az intézmény megalakulásának 20. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón számoltak be.
Ismételten egy új internetes
felületet fejlesztett ki a Har gita
Megyei
Munkaerő-elhelyező
Ügynökség a bürokrácia csökkentése érdekében. Az intézmény tavaly a munkakeresőknek
és -vállalóknak kedvező rendszert dolgozott ki, amely által az
országban egyedülálló módon
lehetőségük adódott online is
követni többek között azt, hogy
mennyi támogatásra jogosultak.
Ezúttal azonban a munkaadókra
is gondoltak, a számukra létrehozott internetes rendszernek
köszönhetően pedig többé nem
kell levélben vagy személyesen
benyújtani az ügynökségnek a
szükséges dokumentumokat.

Elektronikus aláírás
Az országos ügynökség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából
tartott tegnapi sajtótájékoztatón
Tiberiu Pănescu, az intézmény
igazgatója ismertette az új rendszerrel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. Emlékeztetett, hogy
a munkaadóknak járó támogatásokat kezelő Pisa elnevezésű rendszer eddig is működött (tavaly óta
online), az igényléshez szükséges
dokumentumokat azonban papíron
kellett kitölteni. Ezeket aztán levélben, postai úton vagy gyorsfutárral
küldték, esetenként pedig jelentős
távolságból személyesen vitték be
az ügynökséghez, így időt és pénz
veszítettek a munkaadók. Ezt a
problémát küszöbölték ki az új, saját fejlesztésű rendszerükkel, amely
által azok a munkaadók, akik regisztrált álláskeresők alkalmazásáért támogatást igényelnek (például

akik fi atal végzősöket, fogyatékkal
élőket vagy 45 évnél idősebb személyeket alkalmaztak), interneten
nyújthatják be az ehhez szükséges
dokumentumokat. Az így továbbfejlesztett Pisa rendszer másik
előnye, hogy a különböző forrásokból kifi zetett támogatásokat (helyi
költségvetés, európai uniós források) együtt tudja kezelni. Emellett
a munkaadók valós időben követni
tudják kérelmeik állapotát, ha pedig valamilyen hiba van a benyújtott dokumentumokban, a rendszer
jelezni fogja azt, így könnyedén javítható. Ha minden rendben van, a
dokumentumokat elektronikus aláírással hitelesítik a munkaadók és
az ügynökség illetékesei egyaránt,
az így elkészült iratokat pedig ki is
lehet nyomtatni. Mint a sajtótájékoztatón kihangsúlyozták: az újdonság
által 70-80 százalékkal csökken a
kérelmek elbírálása, és ezáltal a

Új, saját fejlesztésű rendszerrel
jelentkeztek. Ugyanakkor
januártól megszűnik a papíralapú
ügyintézés
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kifizetések ideje. Az új rendszer ebben a hónapban még teszt alatt áll,
így arra kérik a munkaadókat, hogy
az internetes feltöltés mellett még
papíron is adják le a dokumentumokat. Januártól azonban megszűnik a
papíralapú ügyintézés, és csakis az
internetes igényléseket fogadják el.
Az igazgató érdekességként a találkozó végén arra is kitért: sohasem
volt még ilyen alacsony a munkanélküliek száma Hargita megyében.
November végén 5575 regisztrált
álláskeresőt tartottak számon, így
a munkanélküliségi ráta 4,13 százalékra csökkent. Tavaly év végén
egyébként 6542, 2016 végén pedig
7829 munkanélküli szerepelt az
adatbázisukban.
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Nyugati négyszög, székely
ötszög, délkeleti háromszög

A

nnyira kellett nekünk, székelyeknek a négy nyugati nagyváros
együttműködési megállapodása, mint egy falat kenyér. Mert
gondoljunk bele, hogy mi történt volna, ha úttörőként nem
Kolozsvár, Nagyvárad, Arad és Temesvár köti meg ezt a bizonyos
szövetséget, hanem mondjuk Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely.
Hiába hangsúlyozta volna az öt székelyföldi város polgármestere,
hogy a „Székely szövetség” a fejlődés és az európai uniós pénzek
hatékony lehívása miatt jött létre, ezt szinte senki nem hitte volna el.
Ehelyett autonómiatörekvésekről vagy inkább teljes elszakadásról, a

magyar és az orosz állam háttérmunkájáról, és Isten tudja még miről
sunnyogott volna a román sajtó. Mi több, egy munkanap alatt több
állami intézménynél jelentették volna fel Bokor Tibort, Antal Árpádot,
Ráduly Róbertet, Nagy Zoltánt és Gálfi Árpádot csak azért, mert volt
merszük egy úgynevezett székely ötszöget létrehozni.
Nagy valószínűség szerint a román média nem azt írta volna, hogy
„a közösségeknek el kell gondolkodniuk azon, nem jobb-e, ha a saját
kezükbe veszik a sorsukat, és megpróbálnak a saját szakállukra
fejlődni”, hanem inkább azt, hogy „a román államnak kötelessége
az alkotmány értelmében tisztáznia, hogy ez az úgynevezett székely
kezdeményezés túllép minden határt”.
Amúgy egyáltalán nem ördögtől való a Nyugati szövetség néven
megkötött nyugat-romániai nagyvárosi paktum. Az Európai Unióban
már létezik ehhez hasonló kezdeményezés négy város – a francia
Metz, a német Saarbrücken és Trier, valamint Luxembourg – között.
Ráadásul a Quattropole néven ismert szövetség 2014 óta egyesületként működik.
Egy áramlat tehát elérte Romániát, jelenleg még csak az ország
nyugati felén fejti ki hatását, de onnan már csak néhány száz kilométer, hogy elérje Székelyföldet, Moldvát, Bukovinát, majd irányt
váltson, és délnek indulva valahol a Galac-Brăila-Tulcea „háromszögnél” megpihenjen.

