
Kereskedelmi dolgozókat 
mindkét megyében képeznek 
a tanfolyamokon
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Új szakmákat is lehet tanulni
Változatos képzési lehetőségek munkanélkülieknek
• Júniusban Maros és
Hargita megyében is
több szakmai tovább-
képzést hirdetnek a
megyei munkaerő-el-
helyező ügynökségek,
amelyeken elsősorban
munkanélküliek vehet-
nek részt. A képzések
egy részét a megye-
székhelyeken szerve-
zik meg, de más tele-
püléseken is lesznek.

SIMON VIRÁG

M aros megyében április-
ban 2,81 százalékos volt 
a munkanélküliség, ami 

enyhe csökkenést mutat a már-
ciusi adatokhoz képest. Ez 
számokban azt jelenti, hogy 
6616 személy szerepelt a 
munkaügyi ügynökség nyil-
vántartásában, segélyben 
részesült 2143 személy. A ki-
mutatások szerint a munkát 

keresők közül 4684-en vidé-
ken élnek, míg a többiek városon.

Hét tanfolyamra lehet 
jelentkezni

Maros megyében hét tanfolyamon 
vehetnek rész a nyilvántartásban 
szereplő munkanélküliek, de azok 
is, akik új szakmát szeretnének el-
sajátítani. Mint Camelia Pașca, a 
megyei munkaerő-elhelyező ügy-

nökség sajtószóvivője elmondta, 
Marosvásárhelyen humánerőfor-
rás-felügyelőt, könyvelőt, zöldö-
vezet-karbantartót, kereskedelmi 
eladót és takarító személyzetet ké-
peznek ki, míg Petelében és Mező-
szengyelben a szakácssegéd szak-
ma fortélyait sajátíthatják el az 
érdeklődők. Azoknak, akik mun-
kanélküliek és még szerepelnek a 
ügynökség nyilvántartásában, a 
képzések ingyenesek. Szintén díj-
mentesen vehetnek részt ezeken a 
képzéseken a büntetésüket fegy-
házban töltő személyek, de azok a 
kismamák is, akik vissza akarnak 

térni dolgozni a gyermeknevelé-
si szabadság után. Azok, akiknek 
jelenleg van munkahelyük, de 
szeretnének váltani, új dolgokat 
megtanulni, szintén részt vehetnek 
ezeken a tanfolyamokon, de ne-
kik a képzést szervező cégnél kell 
jelentkezniük, és fi zetniük kell. 
Idén a Maros megyei ügynökség 
már tíz továbbképzést szervezett, 
amelyeken 181 munkanélküli vett 
részt. Közülük 99-nek sikerült el-
helyezkednie abban a szakmában, 
amelyet megtanult – tudtuk meg. A 
júniusban kezdődő tanfolyamokról 
érdeklődni lehet a 0265-263760-as 

telefonszám 115-ös mellékén Boar 
Adelánál, de az ajánlatot meg le-
het nézni az országos ügynökség 
honlapján is (www.anofm.ro), kivá-
lasztva a Maros megyei részt.

Sokféle képzés, több helyen

A Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség júniusban Csík-
szeredában kereskedelmi eladó és 
takarító tanfolyamokat szervez, 
Maroshévízen a báros szakmát lehet 
elsajátítani, Gyergyószentmikló-
son szintén kereskedelmi eladókat 
képeznek, míg Szentegyházán két 

tanfolyam is indul: zöldövezet-kar-
bantartó és mezőgazdász-állatte-
nyésztő. Székelyudvarhelyen infor-
matikusokra van szükség, ezért az 
ügynökség ilyen képzést szervez, 
hiszen a helyi igényeknek, a cégek 
kéréseinek megfelelően szervezik 
meg a képzéseket. A júniusban in-
duló tanfolyamokról érdeklődni le-
het a megyei ügynökségnél a 0735-
539745-ös telefonszámon, illetve a 
vidéki kirendeltségeken is.

B A L O G H  L E V E N T E

K ovács István, a központ stra-
tégiai igazgatója szerint ezt jól 

illusztrálja, hogy annak ellenére 
sem tartotta szükségesnek az ezzel 
kapcsolatos jogalkotást az Európai 
Bizottság, hogy az őshonos nemze-
ti kisebbségek uniós jogi védelmét 
sürgető Minority SafePack elnevezé-
sű európai polgári kezdeményezést 
több mint 1,2 millióan írták alá. A 
kutatás eredményeivel a központ 

hozzá kíván járulni a Konferencia 
Európa Jövőjéről elnevezésű kezde-
ményezéshez, az anyagot eljuttatják 
az uniós szervezetekhez – tette hoz-
zá. Kovács Attila projektvezető fel-
hívta a fi gyelmet arra, hogy 20–50 
millió uniós polgár tekinthető va-
lamely őshonos nemzeti kisebbség 
tagjának, és Írországon, Portugáli-

án, illetve Máltán kívül valameny-
nyi tagállamot érinti a kisebbségi 
kérdés. Kifejtette: a probléma elhall-

gatásának fő oka, hogy az európai 
intézményrendszert átható liberális 
gondolkodásmód szerint a mélyebb 

európai integráció vágya nem fér 
össze sem a nemzetállami szintű, 
sem „a tagállami szint alatti naci-
onalizmussal”. Vagyis az őshonos 
nemzeti kisebbségek melletti kiál-
lás akadályozná az Európai Egye-
sült Államok kialakítását. A kutatás 
szerint miközben az 1980-as 
években az Európai Parla-
ment (EP) még aktív volt 
nemzeti kisebbségvédelmi 
ügyekben, jogköreinek ki-
terjesztése következtében 
ezek a kezdeményezések 
egyre inkább eltűntek, 
miközben a szexuális ki-
sebbségek jogai kiterjesz-
tésének „egyik fő terepe” 
az EP. Ugyan az EP-ben működik 
frakcióközi kisebbségvédelmi mun-
kacsoport, ám az általa szóba hozott 
témák 90 százaléka a szexuális ki-
sebbségek jogaival foglalkozik – je-
lentette ki a projektvezető.

Alig foglalkoznak a nemzeti kisebbségekkel
• Az Európai Unió intézményei alig foglalkoznak az ősho-
nos nemzeti kisebbségek jogaival, annak ellenére, hogy
a tagállamok lakosságának mintegy 10 százaléka tartozik
valamilyen őshonos etnikai kisebbséghez – derül ki az
Alapjogokért Központ kutatásából, amelynek eredményét
kedden ismertették sajtótájékoztatón, Budapesten.

A közösségen nem múlott. Brüsszelt 
azonban nem hozza lázba a téma 
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