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Leállított sztrádaépítés
Bíróságon érte el az A10-es 
Szászsebes–Torda-autópálya egy 
részén zajló munkálatok leállí-
tását egy gyulafehérvári család, 
amely beperelte az országos 
közútkezelőt (CNAIR). Az ítélet 
jogerős. A Fehér megyei törvény-
szék a Gyulafehérvár Felsővá-
radja nevű negyedében álló ház 
tulajdonosainak adott igazat. 
Az autópálya csupán néhány 
méterre halad majd el az ingatlan 
mellett, és a bíróság most elren-
delte a munkálatok leállítását, és 
zajvédő falak sürgős felállítására 
kötelezte az alpereseket. Egy 
másik perben a gyulafehérvári 
családnak 70 ezer eurós anyagi és 
15 ezer eurós erkölcsi kártérítést 
ítéltek meg, amelyet a CNAIR-nak 
és a pénzügyminisztériumnak 
kell kifi zetnie a tulajdonhoz és a 
magánélethez való jog megsérté-
se miatt.
 
Fekete péntek a Taromnál
A november 12–17. közötti időszak-
ban kedvezményes árú jegyeket kí-
nál a Tarom. Az állami légitársaság 
fekete pénteki közleménye szerint 
119 eurótól kezdődő menettérti 
jegyárakkal lehet eljutni Buka-
restből Isztambulba, Athénba, 
Frankfurtba, Münchenbe, Rómába, 
Hamburgba, Chişinăuba, Tbiliszi-
be, Tel-Avivba, Thesszalonikiba, 
Prágába, Stockholmba, Belgrádba, 
Torinóba, Lyonba. 139 eurótól lehet 
menettérti jegyet váltani eközben 
Budapestre, Szófi ába, Amszter-
damba, Brüsszelbe, Barcelonába, 
Jerevánba, Nizzába.  Az árak 
valamennyivel magasabbak, ha 
valaki inkább Párizsba, Kairóba, 
Ammanba, Bejrútba, Madridba 
vagy Londonba akar eljutni.
 
Lendületben az ipar
Szeptemberben 5,6 százalékkal 
nőttek az új ipari megrendelé-
sek Romániában az egy évvel 
korábbihoz képest – derül ki az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. Augusztushoz képest 
az új megrendelések 13,7 száza-
lékkal bővültek. Az első kilenc 
hónapban az új ipari megrendelé-
sek 5,4 százalékkal nőttek a tavalyi 
év azonos időszakához képest. 
Ebben az időszakban a növekedés 
elsősorban a tartós használati ipari 
cikkeknek köszönhető, amelyek 
új megrendelései 11,7 százalékkal 
bővültek. A  statisztikai intézet 
szintén tegnap közölte, hogy az 
iparban tevékenykedő vállalatok 
árbevétele az első kilenc hónapban 
5,7 százalékkal nőtt, szeptember-
ben éves összevetésben 5,2 száza-
lékkal emelkedett. 
A  statisztikai intézet várhatóan ma 
közli szeptemberre és az első kilenc 
hónapra vonatkozó ipari termelési 
adatokat. Az első nyolc hónapban 
a nyers adatok szerint 1,6 százalék-
kal csökkent az ipari termelés.

 1 euró       4,7619
1 dollár      4,3202
 1 svájci frank 4,3410
1 font sterling 5,5448
100 forint 1,4241

Valutaváltó

A MUNKANÉLKÜLIEKRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI KÖRNYEZET MÓDOSÍTÁSÁT SÜRGETIK

Nagyobb segély, könnyebb alkalmazás?

Számos mesterség elsajátításához nem lenne szükséges a nyolc osztály elvégzése

Számos pontos módosításra 
lenne szükség a munkanélküli-
ekre, az általuk kapott segélyre, 
illetve a különböző képzésekre 
vonatkozó szabályozás terén Ke-
lemen Tibor, a Kovászna megyei 
munkaerő-elhelyező ügynökség 
igazgatója szerint. A szakember 
arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
vannak jó törvények, amelyeket 
viszont nem alkalmaznak.

 » BÍRÓ BLANKA

L egalább kétszeresére kellene nö-
velni a munkanélküliségi segély 
összegét, még azon az áron is, 

hogy csökkentik a támogatás folyó-
sításának időtartamát – szögezte le 
tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájé-
koztatóján  Kelemen Tibor. A Kovász-
na megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökség igazgatója összegezte, hogy 
milyen változásokra lenne szükség 
a szakterületén, milyen jobbító in-
tézkedéseket foganatosíthatna az új 
kormány. Rámutatott, jelenleg a le-
dolgozott munkaévek függvényében 
6-9-12 hónapig folyósítják a munka-
nélküliségi segélyt, ám ennek össze-
ge a kedvezményezettek 80 százaléka 
esetében nem haladja meg a havi 450 
lejt. Ez az összeg pedig a szakember 
tapasztalatai szerint nem motiváló, 

ennyi pénzért sokan nem tartják ér-
demesnek, hogy a nyilvántartásban 
maradjanak. Sőt azt sem bánják, ha 
elveszítik, így előfordul, hogy vissza-
utasítják a felajánlott munkahelyet, 
képzést. Az igazgató szerint hatéko-
nyabb eszköz lenne, ha az összeget 
megkétszereznék, legalább havi ezer 
lejt adnának a munkanélkülieknek. 
Még olyan körülmények között is, 
ha azt rövidebb ideig folyósítanák, 
ám ezzel ösztönöznék a jogosultakat, 
hogy elfogadják az ügynökség segít-
ségét, és néhány hónap alatt új állást 
találjanak.

Hatékony lenne, 
de nem alkalmazzák
A munkaerő-közvetítés terén is több 
aktív eszközt kellene bevezetni Kele-
men szerint, alkalmazva a jelenleg 
felfüggesztett törvényeket, vagy egy-
szerűsítve a feltételeket.

Mint rámutatott, nem alkalmazzák 
például azt a törvényt, miszerint a 
vállalkozók a meglevő alkalmazotta-
ikat is át- vagy továbbképezhetik az 
ügynökség keretén belül, ha vállal-
ják, hogy három évig nem bocsátják 
el az illető munkavállalókat. Erre pe-
dig véleménye szerint, lenne igény, 
hiszen a cégek gyakran új kihívá-
sokkal szembesülnek, és képeznék a 
meglevő munkaerőt, ebben pedig az  
ügynökségnek van tapasztalata.

Az igazgató tapasztalatai szerint 
munkahelyteremtő hitelek is von-

zók voltak – ezzel tulajdonképpen 
a vállalkozóknak megelőlegezték 
egy-két évre az új alkalmazott fi ze-
tését, amit visszafi zetett, amint a 
cég megerősödött, de ezt sem alkal-
mazzák már.

A képzés is módosításra szorul
A képzések terén Kelemen szerint 
egyszerűsíteni kellene a feltétele-
ket, hiszen jelenleg csak az vehet 
részt ezeken a tanfolyamokon, 
akinek megvan legalább a nyolc 
osztálya. Azonban csak Kovászna 
megyét nézve is kiderül, hogy a 
2322 személyből, aki szociális se-
gélyt kap 1800 munkanélkülinek 
csak egy,  legtöbb két osztálya van. 
A Második esély program emiatt 
nehézkesen működik, az oktatási 
minisztérium ugyanis nem tudja 
vállalni a továbbtanulásuk bizto-
sítását, a fi nanszírozást, viszont 
mesterséget sem tanulhatnak. 
„Vannak olyan szakmák, melyek 
két osztállyal is elsajátíthatók, 
ezek az emberek potenciális mun-
kaerőt jelenthetnének” – összegez-
te az igazgató.

Meglátása szerint ugyanakkor 
azoknak az idős személyeknek, 
akik már évek óta nem találnak 
munkahelyet, és szociális segélyből 
élnek, meg kellene kapniuk a szoci-
ális nyugdíjat, mert az évekkel csak 
csökken az esélye annak, hogy va-
laha munkába álljanak.

Kelemen szerint mindezek mel-
lett a foglalkoztatási támogatási 
rendszert is újra kellene gondolni, 
hiszen jelenleg ezek többségét EU-s 
alapokból fi nanszírozzák, ha az 
újabb uniós költségvetési ciklusban 
erre a célra nem lesz lehívható pénz, 
az  fennakadást okoz. Kelemen Ti-
bor úgy tudja, „csőre van töltve” 
egy olyan törvénymódosítás, ami-
vel csökkentenék ugyan a járuléko-
kat, de ebből a munkanélküliségi 
hozzájárulást növelnék, hiszen az 
jelenleg a minimálbér után mind-
össze havi 8 lej. A szakember el-
mondta továbbá, hogy az elburján-
zott bürokráciát, a túlszabályozást 
is csökkenteni kellene, hiszen sok 
esetben kivitelezhetetlen feladatok 
elé állítják az ügynökség munkatár-
sait, például a foglalkoztatási támo-
gatás nem jár, ha az alkalmazott a 
munkaadó negyedfokú rokona, de 
ezt szinte lehetetlen kideríteni.

 » Nem alkal-
mazzák például 
azt a törvényt, 
miszerint a vál-
lalkozók a meg-
levő alkalmazot-
taikat is át- vagy 
továbbképezhe-
tik az ügynökség 
keretén belül, ha 
vállalják, hogy 
három évig nem 
bocsátják el az 
illető munkavál-
lalókat.
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A pályaválasztás megkönnyítése 
érdekében szervezi meg novem-

ber 18–20. között a karrierbörzét 
Sepsiszentgyörgyön a Sic Card szé-
kelyföldi diákigazolványt kiállító  
Centrum Studiorum Egyesület. Egy 
hétre rá pedig Csíkszeredában tar-
tanak hasonló képzést. Zsigmond 
József, az egyesület elnöke tegnap 
elmondta, a börze a lényege, hogy 
szakemberek mutatják be a hivatá-
sukat, a regisztrált diákok pedig a 
találkozók során kérdezhetnek. Ta-

valy Sepsiszentgyörgyön 423  diák 
vett részt a rendezvényen. A négy 
gimnázium tanulói közül csak ha-
ton mondták, hogy nem akarnak 
továbbtanulni, 20 százalék biztos 
volt benne, hol folytatja a tanulmá-
nyait, 40 százalék két-három szak 
között „vacillált”, 30 százalék pedig 
nem tudta, milyen hivatást válasz-
szon. „Ez utóbbiaknak segíthet az 
egyetemi börze, de a karrierbörze 
mintegy hetven százaléknak nyújt 
hathatós segítséget” – szögezte le 
Zsigmond József. Arra is kitért, hogy 
a börzén résztvevők 70,2 százalé-

ka magyar nyelven szeretett volna 
továbbtanulni, 7,2 százalék román 
nyelven, a többiek valamilyen idegen 
nyelven. Tavaly Szentgyörgyön számí-
tástechnika, közgazdaságtan, dizájn, 
építészet, egészségügy, marketing, 
fotó-videó területéről mutatkoztak 
be szakemberek, és meglepően sok 
fi atal volt kíváncsi a rendfenntartó 
szervek munkatársainak előadásai-
ra is. Zsigmond elmondása szerint a 
résztvevők 78 százaléka találta hasz-
nosnak a börzét, ezért idén Sepsi-
szentgyörgy mellett Csíkszeredában 
is megszervezik.

Székelyföldi karrierbörze a pályaválasztásért

 » A börze 
lényege: szakem-
berek mutatják 
be a hivatásukat, 
a diákok pedig 
kérdezhetnek.




