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Felajánlott munkahelyek

Továbbképzések, nyelvtanfolyamok munkanélkülieknek, de nem csak
• Maros megyében

hét, Hargita megyében
azonban csak egy továbbképzési tanfolyam
indul munkanélkülieknek szeptembertől.
A lehetőségekről napi
szinten tájékoztatják az
érintetteket.
SIMON VIRÁG
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aros megyében szeptembertől hét át- vagy továbbképzési tanfolyamra
jelentkezhetnek a munkanélküliek, de nem csak. Mint Gheorghe
Stef, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség vezetője elmondta,
biztonsági őröket, masszőröket,
cukrászokat, idősgondozókat, közbeszerzési szakértőket, pincéreket
és humánerőforrás-szakembereket
fognak képezni. A tanfolyamok
szeptemberben indulnak, már most
lehet érdeklődni az ügynökség telefonszámán (0265-263760/115, kapcsolattartó személy Boar Angela).
Maros megyében idén már 21 átképzési tanfolyamot indítottak,
amelyeken összesen 364 munkanélküli vett részt, illetve három
olyan kismama, aki a kétéves
gyermeknevelési szabadság után
tért vissza a munkaerőpiacra.

Szakképzetleneket is
betanítanak, alkalmaznak
Maros megyében jelenleg 437 betöltetlen állást kínálnak, ezek közül 13

zeptember 15-éig valamennyi
megyei kórházban ki kell alakítani egy szervkivételi központot –
nyilatkozta a napokban Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Erre a
célra, amennyiben szükséges, a minisztérium pénzalapokat is biztosít.
A Maros Megyei Sürgősségi Kórházban évek óta működik a regionális szívátültetési központ. A veseátültetéseket Kolozsváron végzik,
míg a májátültetési központ Bukarestben van – nyilatkozta a sajtónak

Szúnyogirtás
Székelykeresztúron
A parkokban, a lakótelepek
zöldövezetein, a Gyárfáskertben, a sportpályán, valamint a
játszótereken is szúnyogirtást
szervez holnap Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala. Az
akcióra az Európában már több
helyen is megjelent Nyugat-nílusi láz terjedésének megfékezése
érdekében van szükség. Szintén
ezen célból arra kérik a lakókat,
hogy sűrű hálókkal fedjék le az
esővíztározóikat, az udvaron
hagyott eszközeiket pedig úgy
tárolják, hogy azokba ne tudjon
összegyűlni az esővíz, hiszen
abban szaporodhatnak a szúnyogok. Fontos lenne ugyanakkor az is, hogy a haszonállatok
itatóját ne csak utántöltsék,
hanem rendszeresen cseréljék
friss vízre, valamint tartsák karban a vízelvezető árkokat, hogy
a csapadék elfolyhasson.

Áramszünet
Pincérképzésre is lehet jelentkezni

felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek, 187 líceumi és szakiskolai végzettségűeknek, a többi pedig szakképzetleneknek szól. A textiliparba
keresik a legtöbb munkást, 65-öt, de
az autóalkatrészek összeszerelésével
foglalkozó nagyüzemben is 54 szakképzetlen munkást alkalmaznak. Keresnek még minőségellenőröket, bolti
eladókat, tehergépkocsi-vezetőket, de
jogtanácsosokat, fogtechnikusokat és
könyvelőket is. Jó tudni, hogy az ügynökség honlapján napi szinten frissítik az üres állások jegyzékét.

Vannak szabad állások
A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség honlapja szerint

jelenleg 240 munkahelyre keresnek jelentkezőket. Vannak felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek
fenntartott állások is (könyvelő,
köztisztviselő, termelési igazgató),
de a meghirdetett szabad állások
nagy része esetében elég a líceumi
vagy szakiskolai végzettség. Több
helyre keresnek eladókat, varrónőket, szakácsokat, de minőségellenőrt, biztonsági őrt, árukezelőt,
gépészlakatost is. Szakképzetlen
munkásokat is több helyre alkalmaznak raktárba, építkezésre, de
alkatrészek összeszereléséhez is.
A Székelyhonnak Oros Claudia, az
ügynökség munkatársa elmondta,
több átképzési tanfolyamot szeretnének szervezni szeptemberben is,
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ezek egy részét a Maros, egy részét
pedig a Brassó megyei ügynökséggel közösen. De a tanfolyamok megszervezése a költségvetésen múlik,
így egyelőre függőben vannak.
Ami biztos, hogy jelenleg gyűjtik
a jelentkezőket a székelyudvarhelyi kirendeltségnél a román nyelv
alaptanfolyamra, ez szeptemberben
fog elkezdődni, amint összegyűlt a
megfelelő számú jelentkező. Amenynyiben több tanfolyam is indul, azt
időben kihirdetik majd. Az induló
képzések a munkanélkülieknek ingyenesek, a már dolgozóknak azonban díjkötelesek.

Egy agyhalott ember szervei mások életét menthetik meg
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Szederjesi János orvosigazgató. Idén
Marosvásárhelyen 9 agyhalál történt, de közülük csak két személytől
sikerült májat és vesét eltávolítani.
Kettőnek a szervei kivételéhez nem
járult hozzá a család, míg a többi
nem felelt meg. Tavaly 33 agyhalál
történt, közülük 15 esetben a hozzátartozók visszautasították annak
lehetőségét, hogy hozzájáruljanak
más életek megmentéséhez. Négy
személytől azonban sikerült kioperálni a májat, a vesét, a tüdőt, sőt

Óriási várólista
Romániában 2014-ben 138 szervdonort jegyeztek, míg 2017-ben és
2018-ban összesen 65-öt. A 2018-as várólistán hatezernél is több beteg
szerepelt. Számukra egy máj-, vese- vagy szívátültetés jelenthetné életük
meghosszabbítását. A statisztikai adatok ellenére a Maros Megyei Sürgősségi Kórház vezetője bizakodó, úgy véli, hogy növekvőben van a szervadományozás. Sokan információhiány miatt, illetve sokan vallási meggyőződésük miatt zárkóznak el attól, hogy agyhalált szenvedett hozzátartozójuk
ép szerveit odaadományozzák.

még ínszalagot és csontot is, szívet
ellenben egyet sem.
Hargita megyében tavaly akkreditálták újra a Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórház szervkiemelő központját – tájékoztatta lapunkat Konrád
Judit kórházigazgató. Ám ahogyan
országszerte kevés a szervdonor, Csíkszeredában sem történt az utóbbi időben szervkivétel. Kiss Edit, a kórház

szóvivője elmondta, tavaly nem volt
egy donorjuk sem, és idén sem ajánlották még fel senkinek a szerveit átültetésre. Utoljára 2017-ben kapták meg
egy agyhalált szenvedett fi atal szerveit, illetve 2016-ban két esetben sikerült
szervet kiműteni. (Antal Erika)
Csíkszeredában a megyei
kórházban utoljára 2017-ben
kapták meg egy agyhalált
szenvedett fiatal szerveit
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Betervezett munkálatok miatt augusztus 28-án 8 és 16 óra között
szünetel az áramszolgáltatás
Csíkdánfalván a 182-249., 312346., és a 665-767-es házszámok
között, valamint Ajnádon az
1-132-es házszámok között.

A Forgatag
mai programja
16 órától a Teleki Téka udvarán
kerekasztal-beszélgetés lesz,
amelyen Tófalvi Éva, biatlonista,
hatszoros olimpikon, Novák Károly Eduárd, világ- és Európa-bajnok kerékpározó, paralimpikon,
Trandafir Norbert, ifjúsági
Európa-bajnok, felnőtt Eb-bronzérmes úszó, háromszoros olimpikon bajnokok ülnek egyazon
asztalhoz. 18 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
emeleti előcsarnokában Ungvári
Zrinyi Ildikó egyetemi oktató és
Kósa András László, a Balassi
Intézet – Bukaresti Magyar
Intézet igazgatója nyitják meg a
Bauhaus 1919-2019 – kiállítást.
Szintén 18 órától a Borudvarban
Kuti Botond festőművész kiállítás-megnyitóján vehetnek részt
az érdeklődők a Forradalom utca
8. szám alatt. Vacsoraszínházi
előadás kezdődik 19 órától.
A Palimadár á la Carte című
gasztroszínházi előadás a B.EAT
étteremben a Rózsák tere 52.
szám alatt zajlik. Helyet foglalni
és a jegyeket kiváltani a helyszínen lehet, továbbá vegetáriánus
menü igénylésére is lehetőség
van. 20 órától Szigligeti Ede Liliomfi című előadása tekinthető
meg a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermében a Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház előadásában.
A Forgatag második napján
20 órától a Bekecs Néptáncegyüttes bemutatja a Maros
Művészegyüttes nagytermében
a Mátyás király igazságai című
gyerekelőadást.

