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• Segesvári textilipari 
vállalkozás alkalmaz-
za a munka nélkül 
maradt székelyud-
varhelyi könnyűipari 
alkalmazottak egy 
részét. A cég ötven 
személyt alkalmaz-
na és ingáztatna, de 
hosszabb távon fon-
tolgatják helyi munka-
pont megnyitását is. 
A foglalkoztatottság 
megyeszerte is nőtt az 
elmúlt hónapban.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ma és hétfőn tart előváloga-
tást Székelyudvarhelyen 
a megyei munkaerő-el-

helyező ügynökség és az a seges-
vári textilipari vállalkozás, amely 
székelyudvarhelyi szakképzett 
munkaerőt alkalmazna segesvá-
ri gyárába. Mint arról Jánó Edit, 
a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező és Szakképző Ügynökség 
osztályvezetője tájékoztatta lapun-
kat, a cég egyelőre ötven személyt 
alkalmazna, és biztosítanák az 

utaztatásukat is, hosszabb távon 
viszont fontolgatják egy székelyud-
varhelyi munkapont megnyitását 
is. Az előválogatásra az ügynökség 
nyilvántartásában szereplő, tex-
tilipari végzettséggel rendelkező 
álláskeresőket hívják meg, illetve 
azokat, akik korábban könnyűipa-
ri vállalkozásoknál dolgoztak.

Van munkaerő bőven

Mint ismert, ilyen munkaerő akad 
bőven a városban, hiszen a járvány-
helyzet gazdasági következményei 
miatt tavaly óta mintegy ezer dol-
gozót bocsátott el a három nagy 
székely udvarhelyi textilipari vállal-
kozás, és a tömegesen leépített al-

kalmazottaknak csak egy része ta-
lált munkát azóta. Biztató jel, hogy 
márciusban az egyik cég új meg-
rendeléseket kapott, és visszavette 
korábbi alkalmazottai egy részét, 
mintegy hetven személyt. Valame-
lyest csökkent az elmúlt hónapban 
is a könnyűipari munkanélküliség – 
tudtuk meg Jánó Edittől –, ugyanis a 

korábban elbocsátott udvarhelyszé-
ki textilipari dolgozók közül további 
18 talált munkát különböző vállal-
kozásoknál, de nem mindegyikük a 
szakmájában helyezkedett el.

Helyzet megyeszerte

A munkanélküliek száma egyéb-
ként megyeszerte csökkent az el-
múlt hónapban, a március végi 
6023-ról 5577-re. Ez 4,13 százalékos 
munkanélküliségi rátát jelent, az 
egy hónappal korábbi 4,46 szá-
zalékhoz képest. A nők és 
férfi ak részaránya majdnem 
azonos az állástalanok kö-
rében: a regisztrált munka-
nélküliek 50,52 százaléka 
nő, 49,47 százalékuk pedig 
férfi . Összesen 483 állás-
kereső talált munkát az 
elmúlt hónapban, közülük 
184 nő, tehát többségében férfi -
akat alkalmaztak a vállalkozások 
az elmúlt hónapban, ami azzal ma-
gyarázható, hogy az építőipar volt 
a legerősebb a foglalkoztatottságot 
tekintve. De mindent összevetve jó 
irányt mutatnak a munkanélküli-
ségről szóló adatok, azt jelzik, hogy 
kezd beindulni a gazdaság – sum-
mázott Jánó Edit.

Csökkent a munkanélküliség
Könnyűipari munkanélküliség: segesvári textilipari cég varrja el a szálak egy részét

Segesvári vállalkozás szippant hatja fel 
az állástalan tex til ipari munkaerő egy részét 
Szé kely udvarhelyen 
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SIMON VIRÁG

Az illegális kártyaadatszerzés elke-
rülésének fontosságára hívja fel a 

fi gyelmet május 14-éig tartó tájékoz-
tató kampányában a Maros megyei 
rendőrség bűnmegelőzési osztálya, 

néhány módszert említve, 
amelyet a csalók előszeretet-
tel használnak. A szakértők 
szerint egyre többen esnek 
a kibernetikai csalók áldo-
zatává, és szolgáltatják ki 
gyanútlanul bankkártyájuk 

adatait. Arra hívják fel a külön-
böző tárgyakat eladók vagy vásárlók 
fi gyelmét, hogy mindig megbízható 
oldalakat használjanak ezekhez a 
tranzakciókhoz. Hiszen az adásvé-
telre szakosodott oldalaknak számos 
biztonsági rendszerük van, amellyel 
megpróbálják megakadályozni az 
adathalászást és a csalásokat.

Figyeljünk fel az intő jelekre

Azonban ha mi eladásra kínálunk 
egy terméket és a potenciális ve-
vővel nem a megadott oldalon ke-
resztül bonyolítjuk le a vásárt, ak-
kor megtörténhet, hogy becsapnak 
minket. A rendőrség példaként em-
líti, hogy ha valaki el akar adni egy 
háztartási eszközt vagy ruházati 
cikket, akkor legyen nagyon fi gyel-
mes, ha valaki az utólag törölhető 
WhatsApp-üzenetekben érdeklődik 
a termék iránt. Nem ritka, hogy az 
internetes csalók olyan csatorná-
kon fordulnak az eladókhoz, ame-
lyekről utólag törölni lehet a be-
szélgetéseket. De fontos odafi gyelni 
arra is, hogy mennyire szűkszavú 
vagy sem a potenciális vevő. Hiszen 
nem ritka, hogy a csalók nem be-
szélnek románul vagy magyarul, és 
azért választják az írásos beszélge-
tés módját, mert fordítóprogram se-
gítségével válaszolnak az esetleges 

kérdésekre, illetve ha a sablonostól 
eltérő kérdést teszünk fel, arra nem 
tudnak válaszolni.

Jelentsük a csalást

A rendőrség arra is fi gyelmeztet, 
hogy intő jel kell legyen számunkra, 
ha az érdeklődő túl sok személyes 
információ megadását kéri. Akkor 
sem szabad megadni a bankkár-
tyánk adatait, ha valaki telefonon 
érdeklődik a termék iránt és ezt kéri 
tőlünk. Ahhoz, hogy valaki pénzt 
tudjon utalni nekünk, nincs szüksé-
ge a bankkártyánk adataira, hanem 
csak egy számlaszámra. A rendőrség 
jelképes példával élve írja, hogy ha 
odaadjuk valakinek a bankkártyánk 
adatait, az egyenlő azzal, mintha a 
teli pénztárcánkat nyújtanánk át 
egy ismeretlennek. A tájékoztató 
kampány során a rendőrség szakem-
berei ismételten azt kérik, hogy csak 
a megbízható, ismert webshopokból 
vásároljunk, ezeket használjuk tár-
gyaink eladására. Illetve azonnal 
jelentsük nekik és a banknak is, ha 
csalás áldozataivá váltunk, ha tud-
tunkon és akaratunkon kívül valaki 
használja a bankkártyánkat.

Ne osszuk meg akárkivel bankkártyánk adatait
• Tájékoztató kampányt indított a Maros megyei rend-
őrség az online vásárlási csalásokról, arra hívva fel a 
lakosság figyelmét, hogy mire figyeljenek oda, miköz-
ben a virtuális térben eladnak vagy vásárolnak.

A z Agerpres hírügynökségnek 
nyilatkozó Nicu Rădulescu azt 

mondta: az „Isten adta természetes 
gyógyulási lehetőségekre” minden 
korábbinál nagyobb szükség lenne. 
„A gyógyvizek, termálvizek, sós 
vizek, jódozott vizek, iszap, tőzeg 
és egyéb gyógyító tényezők sokkal 
inkább elérhetők az egyszerű em-
ber számára, mert olcsóbbak, de 
nem utolsósorban hatékonyabbak 
is. Sajnos ebben az évben a tár-
sadalombiztosítási költségvetés, 
amely magában foglalja a nyug-
díjasok költségvetését is, akik egy 
résztámogatott rendszerben járnak 
gyógyfürdőkbe, azaz a költségek 
felét fi zetik, rendkívül alacsony. Míg 
az előző években 300 vagy 200 ezer 
nyugdíjasunk volt, 2019-ben is 125 
ezer, idén csak 40 ezer nyugdíjasnak 
adtak pénzt. A szám tehát drasztiku-
san csökkent, a 2019-es 125 ezerről 
40 ezerre. A költségvetés kevés, az 
embereknek nincs annyi pénzük, 

hogy megengedhessék maguknak, 
hogy gyógyfürdőkbe járjanak, pedig 
ez létfontosságú lenne számukra”– 
hangsúlyozta az elnök. A szakember 
szerint Románia az egyetlen olyan 
ország Európában, amely bezárta 
a gyógyfürdők kezelési bázisait, 
miközben vannak olyan országok, 
amelyek támogatják ezt a post-CO-
VID terápiát. Számítása szerint a 
fürdőturizmus napi egymillió euró 
veszteséget „termel”, ezért állami 
segítség nélkül aligha maradhatnak 
fenn az ágazatban dolgozó cégek.

Üdülőjegyek nyugdíjasoknak
• Románia mintegy ötmillió nyugdíjasából csak negy-
venezren kapnak üdülőjegyet valamely gyógyfürdőbe 
2021-ben – jelentette be szerdán a Fürdőturisztikai 
Munkáltatói Szövetség (OPTB) elnöke.
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