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A VENDÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK KÖZÜL SOKAN MÁS ÁLLÁST KERESTEK

Kényszerszünet után
terítéken a munkaerőhiány

Padlón van a romániai vendéglátóipar, és az ágazatban tevékenykedők sze-
rint legalább három évre van szükség a talpra álláshoz. Az viszont nem okoz 
gondot, hogy a bukaresti kormány júliustól már nem pótol bele a kényszer-
szabadságra küldött alkalmazottak fi zetésébe, hiszen nagyjából mindenhol 
újraindult a tevékenység. Annál nagyobb problémát jelent a munkaerőhiány, 
és egyhamar ebben a tekintetben sem várható a helyzet rendezése. Hiszen a 
támogatás ellenére sokan váltottak, elhagyták eredeti szakmájukat, mert az 
alapbér 75 százalékából nem tudtak megélni, a frissen végzettek pedig „kana-
péról tanultak” főzni, felszolgálni, nincs kellő tapasztalatuk. 6.»

Semmire nem elég. A vendéglátóiparban havi 970–1500 lejt kaptak azok, akik kényszerszabadságon voltak, ezért sokan váltottak

Robbanás egy 
kőolaj-fi nomítóban
Robbanás történt pénteken a 
nă vodari-i Petromidia kőolaj-fi no-
mítóban, amely Románia legna-
gyobb ilyen jellegű létesítménye. 
A balesetben egy ember meghalt, 
öten megsérültek. Az előzetes 
vizsgálatok szerint a robbanás 
kőolajszivárgás miatt következett 
be. Az illetékesek igyekeznek meg-
nyugtatni a lakosságot, hogy az 
üzemanyag-ellátás nem sínyli meg 
az incidenst.  5.»

Óvoda, ifi központ
magyar támogatással
Magyarország kormánya támo-
gatásával épült felekezeti óvodát 
avattak a hét végén Gyergyószent-
miklóson. Közben egy kétszintes, 
tízszobás, ötven személy elszállá-
solására alkalmas, kápolnával is 
rendelkező szelterszi ifj úsági ház 
megépítésének a folytatásához 
szükséges pénzösszeg biztosítását 
jelentette be Soltész Miklós állam-
titkár.  7.»

Több mint 3000
„késleltetett” halál
Meghaladta a háromezret azon, 
koronavírus miatti elhalálozások 
száma, amelyeket bekövetkezésük 
időpontjában nem regisztráltak 
hivatalosan, így a nyilvánosságra 
hozott elhalálozási adatok jóval 
alacsonyabbak voltak a valósnál. 
A pénteken nyilvánosságra hozott 
kimutatás szerint május 28-a óta 
összesen 3 236 olyan halálesetet 
hoztak nyilvánosságra, amelyet 
korábban elmulasztottak bejelen-
teni.  5.»

Budapesti támasz
a jogvédelemnek
Bajkai István budapesti országgyű-
lési képviselő és id. Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Tanácsának el-
nöke szombaton Kolozsvár Főterén 
foglalt állást az erdélyi magyarság 
jogvédelme és a székely politikai 
foglyok ügyében.  4.»

 » „Munkavál-
laló van ugyan, 
csak a tapasz-
talt, jó szakem-
ber kevés” – 
húzta alá Kovács 
István.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Megújult Apanagyfalu középkori
református temploma  2.»

Újabb magyar ménnel segítik
az erdélyi lótenyésztést  4.»

Ezer Székely Leány Napja: nem csak
ápolni, hanem élni kell a hagyományt

12.»
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