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• A Hargita és a Maros 
Megyei Munkaerő-el-
helyező és Szakképző 
Ügynökség honlapján 
is számos, betöltésre 
váró munkahely van, 
ezeket pedig naponta 
frissítik. Ez ugyan jó 
hír, de az már kevésbé, 
hogy nem tudni, a je-
lenleg kényszerszabad-
ságon lévőkből hány 
személynek marad 
meg a munkahelye.

SIMON VIRÁG

 

A Hargita megyei ügynök-
ség honlapján csütörtökön 
közzétett adatok szerint 62 

betöltésre váró munkahely van a 
megyében, többek között autósze-
relőket, sofőröket, eladási ügynö-
köket, szakácsokat, pékeket, ra-
kodómunkásokat, csomagolókat, 
bárosokat és több szakácssegédet 
alkalmaznának.  Szintén a honla-
pon közzétett adatokból kiderül, 
hogy februárban a megyében 4975 
munkanélkülit tartottak  nyilván, 
közülük 3436-an már nem része-
sültek a segélyben. Két hónappal 
később, áprilisban a nyilvántartott 
munkanélküliek száma 5087 volt, 

segélyben 1834 személy részesült. 
Mint a héten az ügynökség igazga-
tójával a kényszerszabadságok kap-
csán készített anyagban elhangzott: 
aggodalomra ad okot, hogy a Har-
gita megyében jelenleg kényszer-
szabadságon lévő 15 ezer munkavál-
lalóval mi történik majd, ha lejár az 
állami bértámogatás: visszaveszik-e 
a cégek, vagy elbocsátják?

Maros megyei adatok

Maros megyében a legfrissebb ada-
tok szerint, amelyeket a megyei 
ügynökség a Facebook-oldalán és 
a honlapján is közöl, 130 szabad 
állás van. A legtöbb esetben kezdő-
ket és szakképzetlen munkásokat 
keresnek bolti eladónak, rakodó-
munkásnak, készruhagyártásba, 
de  több cég keres szakácssegédet, 
villanyszerelőt, építész- és gépész-
mérnököt, asztalost, kőművest és 
kamionsofőrt. Ha valaki takarító-

nőként vagy minőségellenőrként 
szeretne elhelyezkedni, számára is 
tudnak munkahelyet biztosítani. 
Az ügynökség honlapján közzétett 
adatok szerint márciusban 6094 
személyt tartottak nyilván mun-
kanélküliként, segélyben részesült 
1080 személy. Mint Gheorghe Ștef, 
az ügynökség vezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, jelenleg 28 757 
személy van kényszerszabadságon, 
és ami az igazgató szerint aggasztó, 
hogy bár májusban a nyilvántartott 
munkanélküliek száma csökkent, 

5355 lett, de ebből 1591-en része-
sülnek segélyben. „Ez az aktív 
munkanélküliek száma, az 
elmúlt három évben soha 
nem volt ilyen nagy, mindig 
1100 személy körül mozgott. 
Ez aggodalomra ad okot, 
miként az is, hogy mi lesz a 
jelenleg kényszerszabadsá-
gon lévőkkel.  Jó hír, hogy a 
meghirdetett szabad munka-
helyek száma egyre nő, hiszen 
több cég újraindítja tevékenységét 
és keres munkaerőt.”
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Mi lesz kényszerszabadság  után?
Vannak betöltetlen munkahelyek, de aggodalomra okot adó adatok is

K O V Á C S  E S Z T E R

A beruházás fi nanszírozója, a Del-
gaz Grid Rt. megbízásából párhu-

zamosan több kivitelező cég is dolgozik 
Székelyudvarhelyen, ezért a vezeték-
csere a város több pontján is egyszer-

re zajlik. A hálózat moderni-
zálása mellett a kivitelezők 
helyreállításokkal (a feltört 
burkolat visszaállításával) is 
foglalkoznak, amennyire az 
időjárási körülmények ezt 
engedik. „Több helyen elő 

van készítve a nyomvonal 
aszfaltozásra, de az esőzések 

miatt ezzel a munkafolyamattal még 
várni kell”  – mondta el kérésünkre 
Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatalának sajtószóvivője.

Több utca aszfaltozásra vár

Ha az időjárás engedi, a napokban 
elkezdődik a Tábor utca burkolatá-
nak helyreállítása (az Ady Endre és 
a Gábor Áron utca közötti részen), 
tervben van ugyanakkor a Független-
ség út azon részének aszfaltozása is, 
ahol már lefektették az új vezetéket. 
De – mint a sajtószóvivő hozzátet-
te – a terveket az időjárás felülírja. A 
Rózsa utcában hetek óta zajlanak a 
munkálatok: az utca aszfaltos részén 
lefektették a fővezetéket, következnek 
a hosszú bekötések az Iskola utca és 
a híd közötti szakaszon. Befejezték 
a Lorántff y Zsuzsanna utcában is a 
vezetékcserét, és utolsó fázisához 
érkezett a kadicsfalvi részen a veze-
tékcsere: itt a Fenyő és Gát utcákban 
voltak munkálatok. Továbbá az Orbán 
Balázs utcában a kivitelező elért a Ni-

colae Bălcescu utcai kereszteződésig, 
itt készen vannak a hosszú bekötések. 
A rövid bekötéseket ezen a héten ter-
vezik elvégezni a Nicolae Bălcescu 
utca és a Septimia Szabadidőközpont 
között. „Szintén itt elkészült az út 
alatti fúrás a vasúti híd alatt. Ezen a 
munkaponton következik a Tamási 
Áron utcai kereszteződésig (a város fe-
lől nézve a bal oldalon) a vezeték cse-
réje”  – sorolta tovább Zörgő Noémi.

Sokkal kevesebb a meghibásodás

A Malom utcában is zajlik a munka, 
itt múlt héten egy harmadik munka-
csoport visszaaszfaltozta a vezeték 
Kossuth Lajos és Sziget utca közötti  
nyomvonalát. A Sziget utcai keresz-
teződés és a Sziget utcai szakasz be 
van betonozva, következik az asz-
faltozás. A következő időszakban 
a Malom utca másik szakaszának 

helyreállításán fognak dolgozni.  A 
továbbiakban pedig a Bethlenfalvi 
úton (a Mol töltőállomás után) a jobb 
oldali vezetékszakasz cseréje kö-
vetkezik. A vezetékcsere beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, tudtuk 
meg, hiszen jelentősen visszaesett 
a gázszivárgások száma. Mint arról 
már írtunk, 2018 telétől 2019 kora 
tavaszáig a hőmérséklet-ingadozás 
miatt több száz helyen volt gázszi-
várgás Székelyudvarhelyen, ezért 

vált halaszthatatlanná a több mint 
harmincéves, zömmel fémcsövekből 
álló vezetékhálózat teljes cseréje. 
Egyébként legutóbb idén május 12-én 
volt beavatkozást igénylő eset a vá-
rosban – ezzel szemben másfél évvel 
ezelőtt naponta több helyen is előfor-
dult gázszivárgás.  Tavaly összesen 
29 utcában 17 kilométernyi vezetéket 
cseréltek ki, idén eddig 11 utcában 
mintegy 3,5 kilométernyi új vezeté-
ken kezdődött el a szolgáltatás. 

Gázvezetékcserék pozitív hozadéka: jelentősen csökkentek a szivárgások
• Továbbra is zajlik a gázvezetékcsere Székelyudvar-
helyen: a tavaly elkezdett, városszintű beruházás kivi-
telezését nem kellett leállítani a szükségállapot idején, 
az elmúlt hetek esőzései miatt viszont néhol kényszer-
szünetet tartanak a munkacsoportok.

Néhány utcában a burkolat vissza-
állításánál akadtak el a kivitelező cégek

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Építőipari cégek is keresnek 
szakképzett és szakképzetlen 
munkásokat

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




