
AKTUÁLIS6 Csíki Hírlap  2017. szeptember 14., csütörtök

Óriási bérszakadék tátong a 
romániai megyék átlagfi-
zetése között: 2017 júniu-

sában csak a bukaresti, valamint 
a Kolozs, Ilfov, Szeben, Temes és 
Brassó megyei alkalmazottak 
kerestek jobban a 2380 lejes or-
szágos átlagnál. Mint az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) 
által összeállított adatsorok-
ból kiderül, a legnagyobb, 3095 
lejes átlagfizetés a fővárosban 
van, majd Kolozs (2675 lej), Ilfov 
(2607 lej), Szeben (2552 lej), Te-
mes (2533 lej) és Brassó megye 
(2424 lej) következik.

A rangsor végén kullogva

Miközben az országos átlagbér 
jócskán meghaladja ezt a szintet, 

az idei év hatodik hónapjában kü-
lönben alig 19 megyében halad-
ta meg a 2000 lejt az átlagfizetés. 
Rögtön az országos átlag alatt ta-
láljuk Iaşi (2318 lej), Galac (2201 
lej), Argeş és Prahova (2173 lej), 
illetve Olt (2160 lej), Arad (2147 
lej) és Mehedinţi (2138 lej) megyé-
ket. 1850 és 2000 lej közötti át-
lagbér volt az erdélyi és partiumi 
megyék közül Szatmár, Hunyad, 
Szilágy, Krassó-Szörény, Bihar, 
Beszterce-Naszód és Márama-
ros megyében. A rangsor végén 

kullog azonban továbbra is Har-
gita és Kovászna megye a maga 
1787, illetve 1824 lejes átlagbéré-
vel, előbbinél csak Teleorman 
megyében keresnek keveseb-
bet, átlagosan 1750 lejt, a két 
székely megye közé pedig 
Ialomiţa megye „férkőzött be” 
1813 lejes átlagbérrel.

Fizetésekkel szemben elvárás

Közben pedig egyre nő a ro-
mániai lakosság fizetésekkel 

szembeni elvárása: míg tavaly 
egy polgár 2550 lejes átlagfize-
tésért már munkába állt volna, 
idén az elvárás 2844 lej – derül 
ki az eJobs friss felméréséből. 
A megkérdezettek azt mondták, 
40 százalékkal nagyobb fize-
tést érdemelnének annál, mint 
amit ténylegesen hazavisznek, 
átlagban véve a kézhez kapott 
bér és az igazságosnak vélt ösz-
szeg között 1000 lejnél nagyobb 
a különbség. A legnagyobb kü-
lönbség a 24 évesnél fiatalabbak 

körében van, akik jelenleg mint-
egy 1500 lejt keresnek, azonban 
úgy vélik, hogy legalább 50 szá-
zalékkal nagyobb összeg, mint-
egy 2261 lej lenne az igazságos. 
Az ellenkező póluson a 35–
45 éveseket találjuk, akik azt 
mondják, 33 százalékkal kel-
lene több pénzt hazavinniük, 
mint jelenleg. Az alkalmazot-
tak különben azt várják, hogy 
a munkahelyváltás béreme-
léssel is járjon, de már 500 lej-
jel többért is odébbállnának, 
és megelégednének egy 19,3 
százalékkal magasabb, 2640 le-
jes fizetéssel is.

Új elvárások teremtődnek

„A várakozások a gazdaság 
kedvező alakulásának tudha-
tók be: a gazdasági növekedés 
új munkahelyeket teremtett. 
Ugyanakkor a közszféra bér-
emelései is nagy nyomást gya-
korolnak, és új elvárásokat 
teremtenek a magánszektor-
ban is” – fogalmazta meg az 
adatokat kommentálva Bogdan 
Badea, az eJobs eladási igaz-
gatója. A menedzsment és az 
építőipar terén a legnagyobbak 
egyébként a várakozások, meg-
haladják az IT, a bankok vagy a 
biztosítások terén várt béreket. 
Egy menedzser legalább 4547 
lejt szeretne keresni havonta, 
az építőipari alkalmazottak 
pedig 4071 lejt vinnének haza. 
4028 lejjel az IT-szektor követ-
kezik, majd 3831 lejjel a bizto-
sítások és 3601 lejjel a bankok. 
Ami a jelenlegi fizetéseket il-
leti, a rangsor nagyjából meg-
egyezik, menedzsment (3 497 
lej), építőipar (3133 lej), IT 
Software (2734 lej), külkeres-
kedelem (2734 lej).
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Továbbra is a székely megyékben a legalacsonyabb az átlagbér

Egyre csak nőnek az elvárások

Keveset utaltak a kártyára. Főleg a fiatalok vallják, hogy munkájukért nagyobb fizetést érdemelnek

A gazdasági növeke-

dés és a közszféra 

béremelései is nyo-

mást gyakorolnak a 

bérpolitikára, így az 

alkalmazottak zöme 

úgy gondolja, hogy leg-

alább 1000 lejjel töb-

bet érdemel az elvég-

zett munkáért, mint 

amennyit hazavisz. 

Az ország különböző 

régiói között közben 

továbbra is mély sza-

kadék tátong.

Együtt ünnepeltek a hivatásos és önkéntes tűzoltók
Hargita megye önkéntes és hivatásos alakulatai közösen ünnepelték a romániai tűzoltók napját tegnap a 
csíkszeredai Szabadság téren. Több tanintézet diákja, illetve számos városlakó is a városközpontba láto-
gatott, hogy bekapcsolódjon a programokba. A tájékoztató sátor és egészségügyi pont mellett a térség két 
legmodernebb, csíkdánfalvi és csíkszentdomokosi önkéntes tűzoltók által használt bevetési jármű is helyet 
kapott a főtéren. Egyébként a megye valamennyi térségéből képviseltették magukat az önkéntesek, együtt 
ünnepelve a Hargita megyei hivatásos tűzoltósággal. A díjazások, előléptetések után díszfelvonulás, majd 
bemutató következett. (Pinti Attila)
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Csíkszeredában és Gyimes-
bükkben is búcsús szentmisét 
tartanak ma, Szent Kereszt fel-
magasztalása ünnepén.

A csíkszeredai Szent Kereszt-
templomban az ünnepi szentmi-
sék tizenegy és este hét órakor 
kezdődnek. A délelőtti misén Ur-
bán Erik ferences szerzetes hir-
det igét, délután pedig Tamás 
József püspök mond szentbeszé-
det. Ugyanakkor szentségimá-
dást is tartanak reggel nyolc és 
fél tizenegy, illetve tizenkettő és 
délután fél hét között. A Gyimes-
bükkhöz tartozó Bálványos-pa-
taki kápolnát a Szent Kereszt 
megtalálására szentelték fel, a 
búcsús szentmise 12 órától kez-
dődik, amelynek szónoka Bátor 
Botond pálos szerzetes lesz. 

Az ünnepről 

Ma két eseményre emléke-
zünk: egyrészt Krisztus kereszt-
jének megtalálására, másrészt 
visszaszerzésére. A szent ke-
resztet Nagy Konstantin császár 
édesanyja, Szent Ilona találta 
meg Jeruzsálemben. A róla szó-
ló legenda szerint a Golgota he-
gyén talált maradványokat egy 
beteghez érintették, és amikor 
Krisztus keresztjének darabját 
nyújtották neki, meggyógyult. Az 
ereklyét, amelyet később elrabol-
tak a perzsák, Herakleiosz csá-
szár 628-ban szerezte vissza, és 
vitte őrzési helyére mezítláb, sze-
gényes ruhában, a saját vállán.

KÖMÉNY KAMILLA

Búcsús szentmisék

Mise Hargitafürdőn

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepét követő szombaton, azaz 
szeptember 16-án déli 12 órakor Hargitafürdőn, az adótorony 
(relé) közelében felállított keresztnél és romoknál is szentmisét 
mutatnak be. Gyülekező az Ózon Hotelnél 10 órától, negyed tizen-
egykor pedig közös indulás a helyszínre.  Mivel az út meredeken 
vezet fel a kereszthez, ezért érdemes annak megfelelő öltözék-
ben, cipőben indulni az útra. 
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