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• Van már olyan tex-
tilipari cég Székely-
udvarhelyen, amely 
az elmúlt hónapban 
visszavette korábban 
elbocsátott alkalma-
zottai nagy részét. 
Munkaerőpiaci bizako-
dásra adhat okot, hogy 
egy hónap alatt több 
mint félezer munkanél-
külit alkalmaztak me-
gyeszerte, amire évek 
óta nem volt példa. A 
helyzet mégis felemás, 
ugyanis nagyjából 
ugyanennyi, segélyben 
már nem részesülő 
munkanélkülivel bővült 
a regisztrált álláske-
resők adatbázisa.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

D ereng már a fény az alagút 
végén a székelyudvarhelyi 
könnyűiparban: a járvány 

kialakulása óta történt ezer főt meg-
haladó elbocsátási hullám után meg-
történt az első tömeges alkalmazás az 

ágazatban. Az egyik érintett vállalko-
zás visszavette korábban elbocsátott 
alkalmazottai jó részét az elmúlt hó-
napban – tudtuk meg Jánó Edittől, a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
és Szakképző Ügynökség osztályve-
zetőjétől. Hetvenen álltak munkába a 
székelyudvarhelyi textiliparban már-
ciusban, és közülük majdnem hat-
vanan annál a vállalkozásnál, amely 
korábban kénytelen volt elbocsátani 
őket. A cég ugyan ennél valamivel 
több alkalmazottját bocsátotta el ko-
rábban, de vélhetően ahogy kapja az 
újabb megrendeléseket, visszaveszi a 

többi régi alkalmazottját is – remény-
kedik az ügynökség képviselője. Ez 
mindenképpen jó irány, és bíznak 
benne, hogy ez még csak a kezdet – 
fűzte hozzá Jánó Edit.

A munkaerőpiaci helyzettel kap-
csolatban bizakodásra ad okot az is, 
hogy megyeszerte több mint félezer 
állástalant alkalmaztak március-
ban. „Szerintem az elmúlt években 
nem volt példa arra, hogy több mint 
ötszáz személyt alkalmazzanak egy 
hónap alatt” – tért ki az alkalma-
zások számának a jelentőségére az 
intézmény osztályvezetője.

Mégis felemás a helyzet

A megye munkanélküliségi helyzete 
azonban az említettek ellenére még-
is felemás, ugyanis az álláskeresők 
száma is bővült. Sok, munkanélküli 
segélyben már nem részesülő állás-
talan jelentkezett az ügynökségnél 
munkakeresőként. Többnyire olyan 
állástalanokról van szó, akik koráb-
ban szociális segélyben részesültek, 
de lejárt az iratcsomójuk érvényes-
sége és most újítják meg azt, aminek 

a feltétele, hogy regisztrált álláske-
resők kell legyenek. Ebbe a kategó-
riába tartoznak azok, akik alacsony 
iskolázottságúak, nincs szakvégzett-
ségük, ezért a megyei munkaerő-el-
helyező és szakképző ügynökség a 
lakóhelyükként megjelölt települé-
sen próbál számukra szakmai képzé-
seket indítani, hogy nagyobb sikerrel 
tudjanak elhelyezkedni a munkaerő-
piacon – tájékoztatott Jánó Edit.

Nőtt a nehezen munkát találók 
részaránya

Az említett tényezők miatt a március 
végi munkanélküliségi adatok alig 
változtak az egy hónappal korábbi 
helyzethez képest: 7-el csökkent a 
munkanélküliek száma februárról 
március végére, azaz 6030-ról 6023-
ra. A munkanélküliségi ráta jelenleg 
4,46 százalékos az egy hónappal 
korábbi 4,47 százalékhoz képest, az 
állástalanoknak majdnem a fele nő, 
azaz a 6023-ból 3003, az egy hónap-
pal korábbi 3028-hoz képest. Ami 
jelentősebb mértékben változott, az 
a munkanélküli segélyben nem ré-
szesülő állástalanok részaránya. Ez 
a februári 56 százalékról 61-re nőtt 
március végére. Ez azt jelzi, hogy 
azoknak a munkanélkülieknek a 
részaránya nőtt, akiket nehezebb el-
helyezni a munkaerőpiacon, ugyan-
is azok, akik már nem részesülnek 
segélyben, általában tartósan mun-
kanélküliek, szemben a segélyben 
részesülőkkel, akik többnyire csak 
időszakosan állástalanok, van szak-
mai végzettségük, és könnyebben is 
találnak új munkát.

Jó hír: éledező könnyűipar
A pozitív és negatív tényezők kiegyenlítették egymást a megyei munkaerőpiacon

Állásajánlatok után kutakodva. 
Sokaknak lejárt az iratcsomójuk 
érvényessége 

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Tizenegy vers tizenegy csíki színész előadásában

Népes közönség előtt ünnepelték Csíkszeredában a magyar költészet napját vasárnap, a Csíki Játékszín épülete 
előtt. Délelőtt 11 órától tizenegy Pilinszky János-vers hangzott el a társulat tizenegy színészének előadásában, 
fuvolakísérettel. A magyar költészet napja alkalmából 19 órától a színház nagytermében Szabó Enikő és barátai 
előadásában a Versek és dalok című verses-zenés összeállítást láthatták, a lapzártánk utáni eseményen a tervezett 
program szerint elhangzottak Arany János, József Attila, Kovács András Ferenc, Kemény István, Lackfi János, Orbán 
János Dénes, Parti Nagy Lajos, Radnóti Miklós, és Szabó T. Anna költők művei. Előadták: Szabó Enikő (ének, gitár, 
dalszerző); Szabó Zsolt (zongora); Varga Nándor (gitár); Szabó Lóránt (perkúció); Barabás Tamás (basszusgitár). 

▴  FORRÁS: FACEBOOK /  SZILÁGYI  NÓRA

A z Erdélyi Magyar Közművelődés 
Napja alkalmából tartott meg-

emlékezést pénteken Marosvásárhe-
lyen az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület (EMKE) Maros megyei 
szervezete, ahol Vass Levente átve-
hette az elismerést. A továbbiakban 
díjat kap Henter György református 

lelkész, Magyary Előd mecénás és 
Papp László római katolikus lelkész. 
Vass Leventének még a tavaly ítélte 
oda az EMKE Maros megyei szerve-
zete a díjat, akárcsak Soós Zoltán-
nak – magyarázta Ábrám Zoltán, az 
EMKE országos elnökségének tagja, 
hozzátéve, hogy nem mint politiku-
soknak, hanem kultúraszervező, kö-
zösségépítő személyiségeknek adták 
az elismeréseket. Soós Zoltánnak, 
Marosvásárhely polgármesterének 
tavaly szűk körben át is adták, Vass 
Leventének – ugyancsak szűk körben 
– csak idén tudták átadni a díjat. A 
péntek délutáni eseményen újságírók 
előtt vette át a marosvásárhelyi or-
vos, a Studium-Prospero Alapítvány 
ügyvezetője, számos kulturális ese-
mény szervezője az EMKE díját. 

Az országos EMKE szombati ren-
dezvényén Kolozsváron többek közt 
két marosvásárhelyi személyiséget 
is díjaznak: Bálint Zsigmond fotómű-
vész a Janovics Jenő-díjat veheti át, 
míg Szokoly Elek közéleti publiciszti-
kájáért Spectator-díjban részesül.

Antal Erika

Átvette az EMKE-díjat

Hargita megye

Díjazták Jánosi Csaba 
csíki geológust is

Kőváry László-díjat kapott 
Jánosi Csaba geológus a 
Székelyföld borvízkincsének 
háromkötetes összefoglalásá-
ban elért eredményei elismeré-
seként, ismeretterjesztő írásai, 
valamint az ország első borvíz-
múzeumának létrehozásában 
kifejtett tevékenységéért. Az 
EMKE Gróf Kun Kocsárd-díjat 
adományozott Böjte Csaba 
ferences szerzetes részére, aki 
szóval és tettel tesz tanúságot 
Isten szeretetéről, egész ma-
gyar közösségünket szolgálva.




