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A MUNKAHELY ÉS A PÉNZ MELLETT A NYELVI NEHÉZSÉGEK IS FOGLALKOZTATJÁK AZ IFJABB GENERÁCIÓT

Oktatással, lakásokkal a fi atalokért

Kikérték a véleményüket. A konzultáció szerint a fi atalok el tudják képzelni a jövőjüket Sepsiszentgyörgyön, de elvárásaik is vannak

A fi atalok számára vonzóvá 
és egyben vállalkozóbaráttá 
szeretné tenni Sepsiszentgyörgy 
városvezetése a székelyföldi 
megyeszékhelyet. Egy konzul-
táció során megtudakolták, mi 
foglalkoztatja a fi atalokat, most 
megoldást keresnek a felvetett 
problémákra.

 » BÍRÓ BLANKA

A kereseti lehetőségek, a mun-
kahely, a lakhatási gondok, a 
közlekedés, a nyelvi nehézsé-

gek, az egészségügy, környezetvéde-
lem és az oktatás kérdései foglalkoz-
tatják leginkább a sepsiszentgyörgyi 
fi atalokat – derül ki a január 4–29. 
között lezajlott online ifj úsági kon-
zultáció eredményeiből, amelyet 
tegnapi sajtótájékoztatójukon is-
mertettek a kezdeményezők, akik 
megoldásokat is vázoltak a felvetett 
problémákra.

Az eseményen Székely István Ger-
gő, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet 
kutatási igazgatója elmondta, több 

mint 1100 válasz futott be. Hang-
súlyozta, a konzultáció, eltérően a 
közvélemény-kutatástól, nem rep-
rezentatív, hiszen „annak hallják a 
hangját, aki megszólal”. Hogy a vála-
szokból körvonalazódó következteté-
seket megerősítsék, fókuszcsoportos 
beszélgetéseket is szerveztek, arra 
keresve a választ, milyen segítséget 
várnak a fi atalok a problémáikra.

Egyértelműen kiderült, hogy a 
munkahely, a kereseti lehetőség és 
a lakhatás megítélése etnikumtól 
függetlenül kedvezőtlen, viszont a 
város hangulatával, a zöldöveze-
tekkel, a sportolási, művelődési le-
hetőségekkel nagy vonalakban elé-
gedettek a fi atalok. A munkahelyek 
tekintetében az a meglátás, hogy 
nincs kínálat a szakképzetteknek, 
diplomásként nehéz elhelyezkedni, 
nehezen élik meg a várakozási idő-
szakot, amíg kínálkozik lehetőség. 
Beégett a köztudatba, hogy Székely-

föld a „minimálbér-régió” hiszen 
gyakran jelennek meg erre vonat-
kozó statisztikák. Ide kapcsolódik, 
hogy nagy támogatottsága van a fel-
sőoktatás fejlesztésének, a helyi ön-
kormányzatii vezetők gyakorlatias, 
alkalmazott szakok indítását szeret-
nék, melyek jól illeszkednek a regi-
onális gazdaság munkaerő-kínála-
tához. A lakhatással kapcsolatos 
gondok egy része nem helyi sajátos-
ság, hiszen sokan panaszkodnak, 
hogy magasak az árak, gyenge az ár- 
minőség arány, de helyi jellegzetes-
ség, hogy alacsony a kínálat, kevés 
az ingatlanfejlesztés. 

Vállalkozóbarát klíma
„Próbálunk közpolitikai javasla-
tokat, megoldásokat kidolgozni 
a felvetett problémákra” – ígérte 
a sajtótájékoztatón Antal Árpád 
polgármester. Hangsúlyozta, nem 
földtől elrugaszkodott elvárásokat 
fogalmaztak meg a fi atalok, ez is azt 
jelzi, hogy fontos számukra, mi tör-
ténik a városban, itt képzelik el az 
életüket. A pénzügyi igazgatóságtól 
még nem kapták meg a költségveté-
si sarokszámokat, így nem tudják a 

város büdzséjét közvitára bocsátani, 
leghamarabb április közepén lesz 
költségvetés, de abban már megje-
lennek a különböző támogatások.

A Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) kihelyezett tagozatá-
nak képviselőivel ugyanakkor ar-
ról egyeztettek, hogy évi egymillió 
lejjel támogatják a román- és ma-
gyar nyelvoktatási programokat, a 
nyelvtudás ugyanis segíti a fi atalo-
kat, hogy könnyebben el tudjanak 
helyezkedni a munkaerőpiacon. 
Sok egyetemet végzett magyar fi atal 
nem rendelkezik megfelelő román-
nyelv-tudással, számukra lehetőség 
a nyelvtanulás.

Emellett a sepsiszentgyörgyi ro-
mán szakiskolának csak szolgál-
tatások terén van kínálata, viszont 
egy pincér, aki nem tud magyarul, 
nehezen talál állást a városban. „A 
mi érdekünk, hogy a fi atalok meg-
tanuljanak románul és magyarul, 

találjanak állást a városban, nem 
menjenek el innen” – mondta An-
tal Árpád. Az önkormányzat nem 
tud munkahelyeket létrehozni, 
de ösztönzi, hogy kialakuljon egy 
vállalkozóbarát klíma a városban, 
a fi atalok merjenek vállalkozni, ha 
van ötletük. Az idei költségvetésbe 
már elkülönítenek keretet Start Up 
programra, harminc egyenként 20 
ezer eurós támogatást pályáztat-
nak meg.

A székelyföldi város elöljárója 
aláhúzta egyúttal, hogy Brassó 
közelesége nemcsak veszélyt, ha-
nem lehetőséget is jelent, egy in-
duló vállalkozás azt a 300 ezres pi-
acot is megcélozhatja, ha fejlődik, 
munkahelyeket tud biztosítani. 
Ezzel párhuzamosan innovációs 
de minimis programot is kiírnak, 
tíz egyenként 40 ezer eurós támo-
gatást hívható le. Antal Árpád arra 
is kitért, hogy a városban a BBTE 
és a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem is „izmosodik”, 
öt-tíz év múlva a jelenlegi pár száz 
helyett néhány ezer egyetemista 
szerezhet versenyképes tudást és 
oklevelet.

Lakásépítés, lakbértámogatás
Vargha Fruzsina alpolgármester 
eközben arról számolt be, hogy az 
Országos Lakásügynökség (ANL) 
programja révén két-három eme-
letes tömbházak építését tervezik, 
ugyanakkor 35 sorházat is épít-
tetnek. Hangsúlyozta, ezek kivi-
telezése időigényes, ezért gyors 
támogatásként lakbértámogatást 
ajánlanak fel a 35 év alatti fi ata-
loknak. A költségvetés elfogadása 
után 500 igénylőnek havi 50 euró-
val pótolnak be a lakbérbe. Ennek 
feltétele a hivatalos bérleti szerző-
dés, így kifehérítik a bérlési pia-
cot a városban, ami védi a bérlőt 
és a lakástulajdonost is. Ifj úsági 
iroda indítását is tervezik, amely 
a naprakész tájékoztatás mellett 
egyfajta fejvadász cégként is mű-
ködne, közvetítene a munkaadók 
és a munkahelykereső fi atalok 
között.

 » A székelyföl-
di város elöljá-
rója aláhúzta 
egyúttal, hogy 
Brassó közele-
sége nemcsak 
veszélyt, hanem 
lehetőséget is je-
lent, egy induló 
vállalkozás azt a 
300 ezres piacot 
is megcélozhat-
ja, ha fejlődik, 
munkahelyeket 
tud biztosítani. 

 » Egyértelmű-
en kiderült, hogy 
a munkahely, a 
kereseti lehető-
ség és a lakhatás 
megítélése etni-
kumtól függetle-
nül kedvezőtlen, 
viszont a város 
hangulatával, a 
zöldövezetekkel, 
a sportolási, 
művelődési 
lehetőségekkel 
nagy vonalakban 
elégedettek a 
fi atalok.

 » RÖVIDEN

Újabb sztrádaszakasz épülhet
Bihar megyében
Négy ajánlat is érkezett az 
észak-erdélyi autópálya Berettyó-
széplak és Bisztraterebes közötti, 
26,35 kilométeres szakaszának 
megtervezésére és megépítésére. 
Arról a sztrádaszakaszról van szó, 
amelyen a teljes autópálya meg-
építésével megbízott amerikai 
Bechtel vállalat elkezdte építeni 
a híres vagy inkább hírhedt, 1,7 
kilométeres völgyhidat, ami máig 
a semmiből a semmibe vezet, a fű 
is kinőtt rajta, és állapota napról 
napra tovább romlik. A most zajló 
versenytárgyalás kiírása szerint 
a tervezett beruházás értéke 
nagyjából félmilliárd lej, a licitből 
győztesként kikerülő vállalatnak 
vagy cégtársulásnak pedig 6 
hónapja lesz a 26,35 kilométeres 
sztrádaszakasz megtervezésre, 
majd 18 hónapja a kivitelezésre, 
a munkálatokért pedig 60 hónap 
garanciát kell vállalnia. A sztrá-
daszakasz megépítését részben a 
nagy infrastrukturális beruházá-
sokra rendelkezésre álló európai 
uniós alapokból fi nanszírozzák. A 
hétfői leadási határidőig a romá-
niai Erbașu, valamint a nagyvá-
radi Trameco köré szerveződő 
két cégtársulás, az olasz Rizzani 
de Eccher és egy török vállalat 
nyújtott be pályázatot. A Trame-
co amúgy a sztráda másik Bihar 
megyei szakaszán is dolgozik, 
Bisztraterebes és Bihar között. 
Azt, hogy mikor kerülhet sor az 
első kapavágásra, nehéz lenne 
megbecsülni, hiszen az ered-
ményhirdetés után még óvások 
hátráltathatják a szerződéskötést, 
így a munka elkezdését.
 
Csökkent az építőipari termelés
Januárban a nyers adatok szerint 
3,6 százalékkal csökkent a román 
építőipari termelés volumene a 
tavalyi év első hónapjához mérten 
– derül ki az Országos Statisztikai 
Intézet (INS) által tegnap nyilvá-
nosságra hozott adatsorokból. A 
szezonális és naptárhatással kiiga-
zított érték szerint a visszaesés 3,7 
százalék volt. A nyers adatok sze-
rinti csökkenés főleg a felújítások-
nak tulajdonítható, amelyeknek a 
volumene 13,3 százalékkal maradt 
el a tavalyi év első hónapjáétól.   A 
karbantartási és javítási munkála-
tok volumene 6,4 százalékkal esett 
vissza, az új építések esetében 1,5 
százalékos csökkenést jegyeztek 
fel. Az épületek típusa szerint az 
ipari létesítményeknél 17 száza-
lékos volt a csökkenés, a nem 
lakóépületeknél 19,5 százalékos, 
a lakóépületeknél pedig 17,3 szá-
zalékos visszaesést jegyeztek fel. 
Amint arról korábban beszámol-
tunk, tavaly a nyers adatok szerint 
15,9 százalékkal nőtt az építőipari 
termelés az előző évhez mérten, 
miután 2019-ben is csaknem 28 
százalékkal élénkült az előző 
évhez képest.

 1 euró       4,8861
1 dollár      4,0908
 1 svájci frank 4,4248
1 font sterling 5,6631
100 forint 1,3314

Valutaváltó




