
Év elejétől több mint négyszáz 45 
év fölötti állástalan jutott mun-
kahelyhez Hargita megyében a 
munkaerő-elhelyező ügynökség 
egyik országos programjának 
köszönhetően. Bár az alkalma-
zók hivatalosan életkorhoz kap-
csolódó kitétet nem szabnak, 
az idősebbek jóval nehezebben 
tudnak elhelyezkedni a munka-
erőpiacon. 
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Idén összesen 428, negyven-
ötödik életévét betöltött mun-
kanélkülinek sikerült elhelyez-

kednie október végéig a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség (AJOFM) közvetítésével, 
közöttük kilenc olyan személy is 
álláshoz jutott, akinek már csak 3 
éve van a nyugdíjkorhatár eléré-
séig – jelezte Tiberiu Pănescu, az 
ügynökség vezetője. Az AJOFM 
által lebonyolított országos prog-
ramban a munkaadókat pénzjut-

tatással motiválják azért, hogy 45 
éven felüli állástalanokat alkal-
mazzanak: 12 hónapon keresztül 
500 lejt kapnak, azzal a feltétellel, 
hogy két évig nem függeszthetik 
fel az alkalmazott személy mun-
kaviszonyát. A pénzügyi juttatás 
a törvény által megszabott korha-
tár mellett azokban az esetekben 
is érvényes, amikor egy gyerekét 
egyedül nevelő szülő áll munkába. 
Pănescu megjegyezte, azon kilenc 
személy esetében, akik már igen 
közel álltak a nyugdíjkorhatárhoz, 
az őket alkalmazó vállalkozások az 
alkalmazottak nyugdíjazásáig hát-
ralévő teljes időszakra megkapják 
az állami támogatás összegét. 

Miközben hivatalosan korral 
összefüggő kitétet senki sem támasz, 
a munkaerőpiac látványosan diszkri-
minálja az idősebb álláskeresőket. 

– A 45 éven felüli munkanélkü-
liek hozzáállása sem nevezhető ki-
elégítőnek, és ez nagyban csökkenti 
elhelyezkedésük esélyeit. Letöri 
őket, hogy elvesztették állásukat, és 

arra gondolnak: mivel már benne 
vannak a korban, őket úgysem alkal-
mazná senki – mutatott rá a munka-
erő-elhelyező ügynökség vezetője. 

A Veco-Rom Munkaerő-köz-
vetítő iroda vezetője szerint ugyan-
akkor legtöbbször nincs informáci-
ójuk a cégeknek arról, hogy létezik 
ez a lehetőség, vagy ha igen, félnek 
attól, hogy az eljárás bonyolult for-
maságokat jelent majd számukra.  
– Az esetek többségében a választá-
suk arra esik, aki megfelel a munka-
köri feltételeknek – mondta Kanabé 
Gabriella ügyvezető igazgató.

A Fidelitas Egyesület munka-
nélküliek tanácsadásával is foglal-
kozik – Silló László elnök tapasz-
talata szerint az idősebb korosztály 
az, aki igazán akar dolgozni. „Ők 
azok, akik mindent megtesznek 
azért, hogy munkába állhassanak 
valamelyik cégnél.” Silló véleménye 
szerint az utóbbi időben a vállalko-
zók is belátták, hogy a 45 év felet-
tiek stabil, megbízható munkaerőt 
jelentenek számukra.
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Régen nem dobták ki azt a csizmát, amelynek elváslott 
a feje vagy kilyukadt a talpa, hanem újrafejelték. Suhanc-
koromban – a csizmás hasonlattal élve – azt mondogattuk 
a jó testű, de nem túl kellemes arcú lányokról, hogy csupán 
újrafejelni kellene őket, s máris jó nők lennének.

Nos, választások közeledtén, újrafejelnék a nagyobbik el-
lenzéki pártot, a kormányalakításra legesélyesebbnek tartott 
Szociáldemokrata Pártot (PSD). A múlt választások elvesz-
tése után – miután megünnepelte vélt győzelmét – Mircea 
Geoană pártelnököt a szenátus elnöki tisztségével jutalmaz-
ták, majd menesztették a párt éléről. Jövő év választási esz-
tendő, így a szalonképtelennek tartott hajdani nagykövetet 
és külügyminisztert nem kívánják már az ország második 
közjogi méltósága, a szenátus elnöki tisztségében látni, bizo-
nyára hasznosabbnak vélik a párt vezetői más, a következő 
választásokon vezető tisztségre javasolt személyiséget meg-
bízni a nagyobb sajtónyilvánossággal járó hivatal betöltésé-
vel. A jelek szerint a párt Titus Corlăţeant látná szívesen e 
tisztségben, a szenátus vezetősége várhatóan a közeljövőben 
vitatja meg a szocialisták kérését.

Geoană sem játszotta el minden kártyáját, bejelentette, 
hogy pártja becsületbíróságának döntését a kongresszuson 
próbálja megóvni, ugyanakkor a vidéki szervezetek támo-
gatására is számít.

Mindez előrevetíti, hogy bár még egy esztendő van a 
választásokig, a PSD-ben máris elkezdődött a hatalmi 
harc: aki most nyeregbe kerül házon belül, az nyeregben 
marad vélhetőleg a választások után is, számíthat arra, 
hogy vezető tisztséget tölthet be.

Ez nem sok jót jelent számunkra, emlékezzünk csak 
arra a rövid időszakra, amikor a PSD Hargita megyében 
majd minden vezető tisztségbe a saját embereit ültette, po-
litikai és etnikai szempontokat érvényesítve. Magyarán: a 
leváltott magyar igazgatók helyett többnyire román igaz-
gatókat neveztek ki.

A kormánypártok is készülnek a választásra. A koa-
líció eldöntötte, hogy összevonják a helyhatósági válasz-
tásokat a parlamenti választásokkal. Eleddig a tavaszi, 
nyár eleji helyhatósági választások mindig előrevetítették 

az őszi parlamenti választások eredményét, ez utóbbiakat 
az nyerte, aki helyi szinten a lebonyolításon dolgozott. A 
jövőre tervezett választások újat nyújtanak minden tekin-
tetben, ugyanis nem lesz elnökválasztás – azaz a választá-
si küzdelmet nem lehet egy arc, egy politikai húzóegyéniség 
köré felépíteni. Ez egyrészt. Másrészt: a helyhatósági vá-
lasztásokkal való egyidejűség látszólag a jelenleg hatalmon 
lévőknek kedvez. Az RMDSZ-nek mindenképp, ugyanis 
magyar politikai ellenfelei a parlamenti választásokon 
való esetleges együttműködést, a megpályázott helyek elosz-
tását a helyhatósági választásokon elért eredmények függ-
vényében szerették volna kialakítani. Így kénytelenek lesz-
nek ’látatlanban’, azaz a valós támogatottság helyhatósági 
választásokon való felmérése nélkül egyezkedni. Amennyi-
ben erre hajlandónak mutatkoznak a felek.

Izgalmas politikai esztendő vár ránk. A PSD-t, mint 
a régi csizmát, újrafejelik. Újrafejelnek bizonyára még pár 
politikai alakulatot.

Azt azonban mindenki tudja: az újrafejelt csizma is 
régi lábbeli...

Újrafejelés
      NézőpoNt n Sarány István

Támogatott álláskeresők

Elkapták az első 
karácsonyfatolvajokat

hirdetés

A munkaadók elméletileg nem támasztanak korral kapcsolatos elvárásokat, de a 45 év felettiek sokkal nehezebben tudnak elhelyezkedni

hargitanépe

Az idei első karácsonyfatol va-
jokat kerítették kézre Har gita me-
gyében a rendőrök: Szár hegy kö-
zelében, illetve Gyer gyóditróban 
tartóztattak fel egy-egy alkalmi 
tolvajt, ket tejüktől összesen több 
mint száz, karácsonyfának szánt, 
illegálisan kivágott fenyőt koboz-
tak el. 

hN-információ

Eléggé korán kezdődött idén a 
karácsonyfának szánt fenyők 
törvénytelen vágásának idő-

szaka, tavaly csak december elején je-
gyeztük az első kézre került tolvajo-

kat – kommentálta Filip Gheorghe 
megyei rendőrségi szóvivő a tényt, 
hogy a napokban két férfit is tetten 
értek, amint hivatalos dokumentu-
mok nélkül, illegálisan kivágott ka-
rácsonyi fenyőket szállítottak.  Szár-
hegy közelében a rendőrök egy 35 
éves férfit tartóztattak fel, aki okmá-
nyok nélkül szállított 68 fenyőt. Alig 
néhány órával később közúti ellenőr-
zés során bukott le Gyergyóditró kö-
zelében egy 32 éves csíkszeredai férfi, 
aki 42 fát szállított. Az elkobzott fe-
nyők értéke meghaladja a 4500 lejt, a 
két férfit egyenként 2000 lejre bün-
tették meg a rendőrök. 


