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Aktuális munkaerőpiaci adatok Baranya megyében  
(2018. augusztusi adatok)

Forrás: Baranya Megyei KorMányhivatal
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Támogató honlapot is létrehoztak

Édesanyáknak 
jön a segítség
Ugyan a statisztikák javu-
ló tendenciát mutatnak, nap-
jainkban még mindig nehéz 
visszailleszkedni a munka vi-
lágába a kisgyermekes édes-
anyáknak. Erről is szólt A női 
foglalkoztatás bővítése Pé-
csett című konferencia a Ci-
vil Közösségek Házában.

tóth viktória
viktoria.toth@mediaworks.hu

Baranyai körkép A nők mun-
kaerőpiaci helyzetének javítá-
sát célzó pályázat elemeként 
megvalósuló rendezvény el-
ső órájában rövid előadásokat 
hallhattak a megjelent mun-
káltatók és munkavállalók a té-
ma szakértőitől, majd a társasá-
got két részre osztották, és egy 
kerekasztal jellegű beszélgetés 
keretében moderátor közremű-
ködésével zajlott a közös eszme-
futtatás megadott – a program-
hoz kapcsolódó – témában.

Mint azt Őri László, Pécs vá-
ros alpolgármestere nyitóbe-
szédében megjegyezte, lassan 
egy év telt el azóta, hogy meg-
nyitotta kapuit a Pécsi Család 
és KarrierPONT, ami egyike a 
több mint hetven ilyen irodá-
nak országszerte. Itt gyerekba-
rát hozzáállással várják a ba-
ranyai hölgyeket, családokat. 
Egyéni és csoportos tanácsadá-
sok, gyerektaxi-szolgáltatás, 
és szemléletformáló rendezvé-
nyek is szerepelnek program-
jaik között. A pécsi projekt így 
olyan lehetőséget tud biztosí-
tani mellyel már a kezdetektől 
mindennapos, érdemi segítsé-
get kaphatnak a nők.

A pályázat egyik konzorci-
umi tagja, a Pécsimami Köz-
hasznú Egyesület vezetője 
Gellén Nóra emlékeztette a 
megjelenteket arra, hogy ba-
ranya.munkacsalad.hu cím-
mel olyan holnapot hoztak lét-
re, amelyen bárki ingyenes 
hirdetést adhat fel, ha gyerek-
felügyeletet vállalna, vagy bé-
biszittert keresne, emellett té-
mába vágó cikkeket, ingyenes 
képzéseket és programokat is 
nyújt az internetes felület.

Aszfaltoznak a Szepessy park környékén

Változik a közlekedés
Mohács Szerdáig a Szepessy 
parkot határoló utcákat aszfal-
tozzák, addig megváltozik a 
közlekedés rendje a környéken. 
A felújításon dolgozók ezekben 
a napokban aszfaltozzák a park 
déli és keleti határoló útjait, va-
lamint a Kórház utca park felé 
eső szakaszát az MTE pályáig.

A szerdáig tartó munkálatok 
alatt megváltozik a közlekedés 
rendje az alábbiak szerint: nem 
lehet behajtani a Kossuth Lajos 
utca felől a Szepessy park déli 
és északi útjára, a Kórház utca 
és Gólya utca illetve a II. Lajos 
utca felől a park keleti útjára. 
A Kórház utca az MTE pályánál 
lezárásra kerül, így zsákutca 

lesz a munkálatok alatt a Kór-
ház utca az Ady Endre utcától, 
a Gólya utca a Bajcsy-Zs. utcától, 
valamint a II. Lajos utca a Dózsa 
György utcától.

A park és környékének tel-
jes rehabilitációjára félmilliárd 
forint, vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el a város. Kiala-
kítanak többek között egy 690 
méter hosszú, 1,8 méter széles, 

rekortán burkolatú futókört, ját-
szóteret, tanösvényt, szabadtéri 
tornapályát építenek. Felújítják 
a parkot övező belterületi utat, a 
meglévő parkolókat, de újabba-
kat is kialakítanak, kerékpártá-
rolókat helyeznek el, energiata-
karékos közvilágítása lesz a tér-
nek, valamint kiépítik a térfi-
gyelő-kamerarendszert. A zöld-
felületeket gondozó öntözőrend-
szert alakítanak ki, a balesetve-
szélyes fákat újakkal váltják ki. 
A park szomszédságában levő 
forgalmas buszmegállót lebont-
ják és helyette újat építenek, a 
közeli utcák, járdák és parkolók  
másfél hektárnyi területen kap-
nak új burkolatot.  M. B.

Zengővárkony ünnepelt
ZEnGŐVárkony Sütt Gesztinyés Lukács Napot tartottak a hétvégén Zengővárkonyban. A felvonulás után a 
színpadé lett a főszerep, ahol hagyományőrző együttesek mutatták be tudásukat, de volt gasztronómiai be-
mutató, étel- és italkóstolások, kézműves kirakodóvásár, és persze gesztenyesütés is. Vasárnap nótázástól 
lett hangos a környék, melynek csúcspontjaként Koós János is előadta műsorát. (mz)  Fotó: Puskás Gábor 

Egyre több az idősebb álláskereső
Augusztus végén a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Főosztályának nyil-
vántartásában 14 134 állás-
kereső szerepelt, ami 142 fő-
vel kevesebb, mint az előző 
hónapban, és 247 fővel ma-
gasabb az előző év megegye-
ző időszakánál. A női álláske-
resők tekintetében nem ta-
pasztalható nagyobb eltérés 
az elmúlt időszakban, a júni-
usi 6813 főhöz képest növe-
kedett az állástalanok száma, 
azonban a júliusi számhoz ké-
pest – 7288 fő – már csökke-
nés látható.
Életkori megoszlásban sajná-
latos jellemző, hogy a népes-
séggel együtt a nyilvántartott 

álláskeresők tendenciái is az 
idősebbek számának növeke-
dését jelzik. A munkatapasz-
talattal nem, vagy alig rendel-
kező fiatal álláskeresők szá-
ma a nyár végére csökkenés-
nek indult, a tavaly augusztusi-
val szinte teljesen megegyező 
1 578 fővel zárt, ugyanakkor, 
mint minden nyáron, a májusi-
hoz képest jócskán, 16%- kal 
magasabb.
A 2018 augusztusi záró álla-
pot szerint Baranyában a nyil-
vántartott álláskeresők 21%-a, 
2 967 fő volt jogosult valamely 
típusú álláskeresési ellátás-
ra, ami egyötödével több, mint 
egy hónapja és egynegyedével 
több, mint egy éve.

A fejlesztések a 
tervek szerint még 
ebben az évben el-
készülnek

Gyereknevelés és munka – együtt nem egyszerű Fotó: MW
A Bóly és Vidéke Takarékszövetke-

zet kis, helyi pénzintézet, amelynek 45 
dolgozója és 17 fiókja van (ezek közül 
8 fiók ideiglenesen zárva tart). A taka-
rék vezetői és tulajdonosai időben fel-
ismerték, hogy egyedül nem lesznek 
képesek talpon maradni az erős piaci 
versenyben, ezért 2017 májusában ar-
ról döntöttek, hogy részt vesznek a Ta-
karék Csoporton belül zajló egyesülési 
folyamatban. Az eredeti tervek szerint 
a bólyiak a Szigetvári Takarékszövet-
kezettel, a Mecsek Takarék Szövetke-
zettel és a Szentlőrinc-Ormánság Ta-
karékszövetkezettel egyesültek volna 
annak a fúziós folyamatnak a része-
ként, amelynek eredményeként a ko-
rábbi több mint félszáz takarékból 2017 
végéig 12 regionális központú, tőkeerős 
és hatékonyan működő takarék jött lét-
re egységes informatikai háttérrel.

Ám egy meggondolatlan bírósági ke-
reset miatt - és a tagság többségének 
akarata ellenére - a Bóly és Vidéke Ta-
karékszövetkezet végül kimaradt a ta-
karékok egyesüléséből, amire amúgy 
a takaréknak égető szüksége lett vol-
na. Mindez azt jelentette, hogy a Bóly 
és Vidéke Takarékszövetkezet egyedül 
maradt, így egyedül kellett volna meg-
finanszíroznia azokat a fejlesztéseket, 
amelyek révén versenyben tudott volna 

maradni a piacon. Kis, helyi pénzintézet 
lévén erre a takarék önerőből nem volt 
képes, ezért a takarékszövetkezet ok-
tóber 12-én megtartott közgyűlése arról 
döntött, hogy a takarék üzleti állományát 
(betétek, hitelek és számlák) a Mohácsi 
Takarék Bank Zrt.-nek értékesíti.

A bólyi takarék ügyfeleinek kiszolgálá-
sát, számláinak vezetését is a Mohácsi 
Takarék Bank veszi át, őket az üzleti ál-
lomány értékesítése nem érinti. Ügyei-
ket ugyanúgy tudják intézni, mint eddig, 
hiszen a takarék fiókjainak és dolgozó-
inak egy része is a Mohácsi Takarék 
Bankhoz kerül. Betéteik, folyószámla- 
és hitelszerződéseik változatlan formá-
ban és tartalommal érvényben marad-
nak, nem változnak korábban vásárolt 
értékpapírjaik kondíciói sem. 

A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a Taka-
rék Csoport egyik legtőkeerősebb és 
legstabilabb bankja, amely - a takaré-
kok közösen elfogadott stratégiájának 
megfelelően - jelentős fejlesztéseken, 
modernizáción megy keresztül. Ennek 
révén az ügyfelek egyre több, jobb és 
korszerűbb szolgáltatásokat kaphat-
nak, amelyeket nemcsak a számlave-
zető takarékokban, hanem - a fiókhá-
lózat egységesítése nyomán - az adott 
régió bármely takarékjában igénybe 
tudnak majd venni.

A Mohácsi Takarék Bank  
veszi át a Bóly és Vidéke  
Takarékszövetkezet  
ügyfeleinek kiszolgálását
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet október 12-én megtar-
tott közgyűlése döntött a pénzintézet üzleti állományának 
átruházásáról, amelyet teljes egészében a Mohácsi Takarék 
Bank Zrt. vásárol meg. Ezzel a mohácsi térség meghatározó 
pénzügyi szolgáltatójához kerülnek a bólyi takarék ügyfelei 
is, akiknek a váltással összefüggésben nincsenek teendő-
ik, új bankjuktól mindenről időben részletes tájékoztatást 
kapnak. A Mohácsi Takarék Bank a Takarék Csoport egyik 
legtőkeerősebb és legstabilabb tagja, amely a korábbiaknál 
korszerűbb termékeket és kiszolgálást kínál új ügyfeleinek. 
Az állomány átruházásával megnyugtatóan zárul a Bóly és 
Vidéke Takarékszövetkezet ügye.

Hirdetés


