
Húsz éve ápolják a kapcsolatot, de 
csak a múlt hétvégétől szentesítet-
ték írásban is ezt Jászberény város 
és Gyimesfelsőlok község vezetői. 
A testvértelepülési szerződést a 
Csángó Hétvégén tartott díszta-
nácsülésen írták alá.

HN-információ

Hivatalossá tették július 16-
án Gyimesfelsőlokon a 
magyarországi Jászberény 

város és a székelyföldi Gyimesfelsőlok 
község lakosai között ápolt közel 
húszéves testvérkapcsolatot. A két 
település vezetője, dr. Szabó Tamás, 
Jászberény és Timár Zsombor László, 
Gyimesfelsőlok polgármestere a Har-
gita Megye Tanácsa által támogatott, 
július 16–17-én Gyimesfelsőlokon zaj-
ló V. Csángó Hétvége – A Tatros For-
rásánál Fesztivál programjának része-
ként megszervezett dísztanácsülésen 
írta alá hivatalosan a testvértelepülési 
szerződést. Az ünnepi eseményen 
Jászberény hivatalos delegációja és 
Gyimesfelsőlok önkormányzati tes-
tületének képviselői mellett részt vett 
Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke és Becze István megyei 
tanácsos is.  

„A kölcsönös megállapodást a 
test vértelepülési kapcsolat létesítéséről 
és az együttműködésről abból a meg-
győződésünkből hoztuk létre, hogy a 
településeink polgárai közötti partneri 
viszony egy út arra, hogy mindkét tele-
pülés polgársága és közösségei őszinte 
akarattal jöjjenek össze, megismerjék 
és megértsék egymást, valamint tanul-
janak egymástól. Ily módon kívánnak 
településeink hozzájárulni a közös eu-
rópai egység megteremtéséhez, a hatá-
ron átívelő nemzetegyesítéshez. Ezzel 
kifejezzük kívánságunkat, hogy a két 
település polgárai a fentiek szellemé-
ben ápolják a személyes, a kulturális, 
a gazdasági és a sportkapcsolatokat, a 
települések vezetői pedig aktív közre-
működésükkel segítsék a kölcsönös 
érdekek megvalósítását” – áll a testvér-
települési szerződés bevezetőjében.

A gyimesfelsőlokiak elöljárója, 
Timár Zsombor László polgármester 
ünnepi beszédében elmondta: „Csak 
megköszönni tudjuk, hogy a város 
leereszkedett a község szintjére, karon 
fogta őt, és nem ereszti el a karját im-
már húsz éve. Tulajdonképpen most 
csak hivatalossá kellett tennünk azt, 
ami már közel húsz éve működik, és 
megadni továbbra is azoknak az em-

bereknek minden segítséget, akik az 
elmúlt időszakban lelkesen tevékeny-
kedtek a két település közötti jó kap-
csolatok kialakulásában. Mostanig fő-
leg a kultúra és a néphagyomány terén 
volt nagyon sikeres ez az együttmű-
ködés, de gondolom, hogy a közeljö-
vőben ki tudjuk teljesíteni, szélesíteni 
más területekre is. 

Dr. Szabó Tamás, Jászberény pol-
gármestere beszédében jelezte, hogy 
a gyimesfelsőloki testvértelepülési 
szerződéskötésnek hamarosan lesz 
egy megerősítése is a képviseleti tes-
tület otthonmaradt tagjaival Jászbe-
rényben.

„Sem a települések mérete, sem a 
gazdasági ereje nem elsődleges a test-
vérkapcsolat szempontjából. Sokkal 
fontosabb az, hogyan éreznek a ben-
ne lakók, és a gyimesfelsőloki lako-
sok is legalább akkora intenzitással 
és szeretettel érezhetnek a közel 35 
ezer lakosú város, Jászberény lakói 
iránt, amilyennel a jászberényiek is 
éreznek a gyimesfelsőlokiak iránt. 
Ugyanakkor van néhány olyan do-
log, amiben lényegesen előrébb 
járnak a gyimesfelsőlokiak, például 
a hagyományok megőrzésében” – 
mondta dr. Szabó Tamás. Hozzá-
tette, Jászberénynek eddig nem volt 
határon túli magyar településsel 
hivatalos testvérkapcsolata, ezért 
szerinte hosszú évekre visszame-
nő elmaradásukat törlesztik ennek 
a testvértelepülési szerződésnek a 
megkötésével. 

Borboly Csaba megyeitanács-
elnök elmondta: „Külön öröm szá-
momra, hogy Hargita megye testvér-
megyéje, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye egyik településével köt testvér-te-
lepülési szerződést Gyimesfelsőlok, 
így nemcsak megyeszinten, hanem 
a települések szintjén is erősödik a 
kapcsolat.” 
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Ingyenes kurzusokon képezik 
azokat a munkát kereső fiatalo-
kat, akik részt vesznek abban az 
országos programban, amelyet a 
munkaerő-elhelyező ügynöksé-
gek felügyelnek. 

Márk Boglárka

Tiberiu Pănescu, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség igazga-

tója szerint ebben az évben Har-
gita megyében 2479 személy vett 
részt a programban és kapott is 
munkát, akik közül a legtöbben 
– 870-en – a 45 évnél idősebb 
korosztályt képviselik, 335 sze-
mély pedig 25 évesnél fiatalabb. 
Az ügynökség további adatai azt 
mutatják, hogy a 2479 személy-
ből 2386-an úgy helyezkedtek 
el, hogy meghirdetett szabad he-
lyeket foglaltak el. 398 személyt 
szakmai tanácsadás révén alkal-
maztak, 107 személy szakkörö-
kön vett részt, mielőtt munkába 
állt. Külön kategóriaként tartják 
számon azokat a munkavállaló-
kat, akik 45 évnél idősebbek, és 
egyedüli családfenntartók, vala-
mint három személy nyugdíjazása 
előtt 3 évvel állt újra munkába. 

Az ügynökség igazgatója el-
mondta, hogy Hargita megyében 
8491 munkanélkülit tartanak szá-
mon, akik közül körülbelül 3700 

személy kap munkanélküli segélyt. 
A megyében a munkanélküliek 
aránya csökkenő tendenciát mutat, 
jelenleg 5,56%-os a nem foglalkoz-
tatottak aránya. 

Tiberiu Pănescu hozzátette, a 
munkanélküliek arányának csökke-
nése nem feltétlenül annak tulajdo-
nítható, hogy az állam szigorúbban 
ellenőrzi és bünteti a feketemunká-
val foglalkozót és foglalkoztatót. 
Meglátásai szerint a program sike-
re is nagyban hozzájárul a javuló 
arányokhoz. Abban az esetben, ha 
beiratkoznak a program által bizto-
sított valamelyik szaktanfolyamra, 
akkor a segély mellé – a tanfolyam 
hosszától függően – motiváció gya-
nánt 1100-től 2200 lejig terjedő 
összegeket is kaphatnak.

Azok a fiatalok, akik frissen vé-
geztek, függetlenül attól, hogy sike-
res érettségit tettek le, vagy csak az 
iskola elvégzését bizonyító okmány-
nyal rendelkeznek, és nincs munká-
juk, augusztus végéig jegyeztethetik 
be magukat a munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél, ezek után október-
től fogják kapni a munkanélküli se-
gélyt hat hónapon át, a segély 250 
lej. Megyénkben 2011 első felében 
108 frissen végzett fiatal regisztrált 
az ügynökségnél, közülük 5-en 
gimnáziumba jártak, 64-en szakis-
kolában tanultak, 39-en pedig fel-
sőoktatásban végeztek. 
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