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A bányászok úgy érzik, semmibe 
veszi őket az Országos Sóipari Tár-

saság (Salrom) vezetősége, hiszen teg-
nap sem kapott semmilyen hivatalos 
tájékoztatást a szakszervezet az októ-
ber vége óta sztrájkoló vájárok követe-
lése ügyében a Salrom által pénteken 
meghozott döntésről – nyilatkozta teg-
nap lapcsaládunknak Kelemen József, 
a parajdi bányászok szakszervezeti ve-
zetője. De mivel szóbeli ígéretet kaptak 
az üdülési csekkekre, tegnap délután 
újrakezdték a kitermelést. 

Mint Kelemen elmondta, nagyon 
rossz a hangulat a vájárok körében, 
és erről bővebben inkább nem is akart 

nyilatkozni, mert – mint fogalmazott 
– ő maga sem tudna szép szavakat 
használni a kialakult helyzet jellem-
zésére. Amint arról beszámoltunk, a 
szakszervezet képviselői már pénte-
ken, a Salrom vezetőtanácsi ülésének 
végén számítottak a hivatalos tájékoz-
tatásra a követeléseik ügyében megho-
zott döntésről, ám erre még vasárnap 
is mindhiába vártak. Vasárnap este az 
érdekvédelmi tömörülés elnöke üze-
netben arról tájékoztatta a szakszer-
vezet helyi képviselőit, hogy a Salrom 
hétfőn délelőtt fél tízkor közleményt 
ad ki az ügyben, ám ez is elmaradt. 

Mivel a munkabeszüntetéssel járó 
sztrájk spontán robbant ki, nem a 
szakszervezet irányítja, a résztvevők 

közösen döntenek a folytatásról vagy 
a leállásról, ezért nem tudni, mi lesz 
egy óra múlva vagy egy nap múlva, 
közölte különben érdeklődésünkre 
Kelemen József hétfőn, kevéssel dél 
előtt. A helyzet gyorsan meg is válto-
zott: 13 óra után már arról tájékoztatott 
a helyi szakszervezeti vezető, hogy 
több forrásból is szóbeli megerősítést 
kaptak arról, hogy a Salrom pénteken 
a bányászok követeléseinek a teljesíté-
séről, tehát az üdülési csekkek jóváha-
gyásáról döntött, ezért a vájárok úgy 
határoztak, leállnak a tiltakozással, és 
újrakezdik a sókitermelést. A szakszer-
vezet nem kapott hivatalos tájékoz-
tatást a sóipari társaság döntéséről, 
továbbra is várják erről a körlevelet 

– közölte Kelemen József. Hozzáfűzte 
azt is, hogy év végéig be kell hozniuk 
a munkabeszüntetés miatt keletkezett 
lemaradást a kitermelésben, külön-
ben nem kapják meg a tizenharmadik 
fi zetést. Kelemen József ugyanakkor 
sajnálatát fejezte ki, és elnézést kért a 
turistáktól azért, hogy a tiltakozás ide-
jén néhány napig nem lehetett látogat-
ni a sóbányát. Mint ismeretes, a parajdi 
bányászok október 30-án csatlakoztak 
a désaknai sóbányában két nappal ko-
rábban kirobbant spontán sztrájkhoz, 
előbb csak a sókitermelést állították le, 
majd múlt kedden az idegenforgalmi 
tevékenységet, azaz a bányalátogatást 
is. A bánya szombattól újra fogadja a 
turistákat és a gyógyulni vágyókat.

Szóbeli ígéretet kaptak, újrakezdték a sókitermelést a bányászok
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Fekete péntek napján sokan 
órákkal a nyitás előtt sorban 
állnak, az üzletekben egymást 
tapossák a vásárlók, az inter-
neten pedig gyakran leállnak 
egyes oldalak, ha black friday 
van. Mindenki szeret olcsób-
ban vásárolni, de azért nem árt 
tájékozódni, hogy ne váljunk az 
akciós vásárlási láz áldozataivá.
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A z interneten és az üzletek-
ben is jó ideje hirdetik már, 
hogy közeledik a black friday, 

vagyis a fekete péntek, amikor jelen-
tős kedvezményekkel kecsegtetik a 
vásárlókat. A fekete péntek (black 
friday) nevet egykor a philadelphiai 
rendőrség adta az Amerikai Egyesült 
Államok egyik nemzeti ünnepét, a 
hálaadást követő napnak: eredetileg 
azokra a hatalmas forgalmi dugók-
ra utalt, amelyek a hálaadás utáni 
pénteken kezdődtek a karácsonyi 
bevásárlási roham rajtjakor. Ez így 
is maradt volna, ha 1966-ban egy 
bizonyos Abe S. Rosen önkormány-
zati közönségkapcsolati alkalmazott 
javaslatára a helyi kereskedők nem 
próbálják meg a black friday szó ne-
gatív jelentését átalakítani. A hála-
adást követő pénteket már nem a ha-
talmas forgalommal összefüggésben 
kommunikálták, hanem a karácso-
nyi bevásárlás kezdetével kötötték 
össze, ami ugyan hatalmas autós 
és gyalogos forgalmat jelentett Phi-
ladelphia belvárosában, de a boltok 
is zsúfolásig megteltek. A PR-akció 
annyira sikeres volt, hogy ezt követő-
en a black friday már nem a rendőr-
ség nehéz napját szimbolizálta, ha-
nem a karácsonyi bevásárlási szezon 
kezdetét jelentette, és egy idő után a 
kereskedők annak érdekében, hogy 
minél több vásárlót az üzletekbe csa-
logassanak, az átlagosnál magasabb 
árkedvezményeket adtak. Mivel a há-
laadás az Egyesült Államokban no-
vember negyedik csütörtökén van, 
a fekete péntek így november 23–29. 
közé esik. Az amerikai szokás azon-
ban jó ideje elterjedt a nagyvilágban.

November 15-én, de 29-én is
Romániában is évről évre nő a 2011-
ben meghonosított black friday irán-
ti érdeklődés, tavaly alig pár nap 
alatt 250 millió euró értékű eladott 
termékkel számoltak az üzletek. 
Ezek között is a webáruházak tarol-
tak, az eMAG például 28 százalékkal 
több terméket adott el, mint 2017-
ben, összesen mintegy 460 millió 
lej értékben. Az áruház honlapját 
egyetlen nap leforgása alatt 9,5 mil-
lió alkalommal látogatták meg a vá-
sárlók, ugyanakkor 55 ezer új klienst 
sikerült bevonzania az akcióival. Az 
idei fekete péntek minden eddigi re-
kordot megdönthet, egy hazai elem-
zőcég tanulmánya szerint 300 millió 
eurós forgalomra számítanak.

Az idei már a kilencedik hivata-
los fekete péntek lesz Romániában, 
csúcspontja pedig november 15-én 
várható, erre a napra ugyanis akár 
80–90 százalékos árengedmények-
kel kecsegtetik a hazai vásárlókat a 
hagyományos üzletek és a webáru-
házak egyaránt. Erre a napra hirdette 
meg fekete pénteki árleszállításait az 
eMAG is, az online áruház termékei-
hez egy napig lehet akciós áron hoz-
zájutni. Lesz egy úgynevezett máso-
dik fekete péntek november 29-én is, 
némely üzletek inkább az amerikai 
dátumra időzítették az árleszállítá-
saikat, ugyanakkor van, ahol már el 

is kezdődtek a fekete péntek apro-
pójával az árcsökkentések, és akár 
november végéig ezzel a jelszóval 
csábítják a vásárlóikat az üzletekbe, 
webáruházakba. Az akcióban részt 
vevő üzletek listája megtalálható a 
www.blackfriday.ro oldalon, ahol üz-
letek, márkák, termékek szerint cso-
portosították az árleszállításokat, sőt 
az is látszik, ahol már megkezdődtek 
a fekete pénteki akciók.

Az a fránya viszonyítási ár
A csábító akciók azonban sok elé-
gedett vevő mellett számos fekete 
péntekből kiábrándult, becsapott 
vásárlót is eredményezhetnek. Éppen 
ezért nem árt óvatosnak, megfon-
toltnak lenni, főleg ha nagy összegű 
vásárlást tervezünk a beígért akciók 
apropóján. Mint Laurențiu Moldovan 
Hargita megyei fogyasztóvédelmi fel-
ügyelő lapcsaládunk megkeresésére 
elmondta, a vásárolni szándékozók-
nak azt javasolja, hogy a kinézett ter-
mék árát napokkal a fekete pénteki 
leárazások előtt ellenőrizzék, hogy 
lássák, az akció napján látott leárazás 
valós-e, vagy sem. „Sajnos sok nagy 
cégnél megtörténik, hogy a fekete 
péntek előtt pár nappal felviszik az 
árakat, hogy aztán legyen mit lecsök-
kenteni, látványos legyen a leárazás. 
Éppen ezért ha valamit vásárolni 
akarunk, fi gyeljük meg, hogy hol 

ÉRDEMES ELLENŐRIZNI, HOGY VALÓSAK-E, VAGY SEM AZ IMMÁR HAGYOMÁNYOSNAK MONDHATÓ NOVEMBERI LEÁRAZÁSOK

Csak óvatosan a fekete péntekkel

Az idei már a kilencedik hivatalos fekete péntek lesz Romániában, csúcspontja november 15-én várható
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mennyibe szokott kerülni” – ajánl-
ja a szakember. Egyébként való-
ban gyakori jelenség Romániában, 
hogy az a bizonyos áthúzott összeg, 
amely az akció napján egy adott 
termék mellett szerepel, nagyobb, 
mint amennyiért a kereskedő az 
előző napokban kínálta. Ebben 
az esetben a vevő néha majdnem 
semmit nem nyer, csak azt hiszi, 
hogy olcsóbban vásárolt. Ráadásul 
a törvényes előírások értelmében a 
leszállítást a fekete pénteket meg-
előző harminc napon alkalmazott 
legalacsonyabb árra kell alkalmaz-
ni, annak kell lennie a viszonyítási 
alapárnak. Amúgy az árak azokon 
az ár-összehasonlító oldalakon is 
ellenőrizhetők, ahol egy-egy áru-
cikk több vállalkozás árukészleté-
ben is megtekinthető. Ha megtalál-
tuk a webáruházat, ahol vásárolni 
szeretnénk, számítanunk kell arra 
is, hogy a megnövekedett érdeklő-
dés miatt nem biztos, hogy tényle-
gesen meg tudjuk venni a terméket. 
„A korábbi években számos panasz 
érkezett a fogyasztóvédelemhez – 
tudtuk meg Laurențiu Moldovantól 
– egyebek közt azért, mert a keres-
kedők nem jól mérték fel az áru-
készlet iránti várható érdeklődést, 
így több esetben nem vagy csak je-
lentős késéssel tudtak eleget tenni a 
vásárlási feltételeknek.”

Visszavihetjük?
Visszaküldhetjük?
Ha már beszereztük a terméket, 
de mégsem vagyunk megelégedve 
vele, jó tudni, hogy mit tehetünk. 
Romániában még nincs olyan tör-
vény, amilyen az Európai Unió 
szinte minden tagállamában léte-
zik, hogy egy bizonyos árucikket 
meghatározott napon belül visz-
szavihetünk, visszacserélhetünk. 
Itt azt, amit az üzletből kivittünk, 
csak akkor kötelesek visszacserél-
ni, ha valami hibája van, amúgy az 
üzletpolitikától függ, hogy vissza-
veszik-e, kicserélik-e. Másként van 
ez az internetes vásárlás esetén, a 
webáruházakat ugyanis törvény 
kötelezi, hogy 14 napon belül bár-
mit visszavegyenek, ráadásul úgy, 
hogy nem kell megindokolni, miért 
küldjük vissza.
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