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H I R D E T É S

HUNYAD MEGYÉBEN A LEGNAGYOBB, BOTOŞANI-BAN A LEGKISEBB AZ ÖREGSÉGI JUTTATÁS ÁTLAGOS ÉRTÉKE

Óriási szakadék tátong a nyugdíjak között
Meghaladja a 800 lejt a 
legnagyobb és a legkisebb 
átlagnyugdíjjal rendelkező 
megye közötti különbség 
az országban a legfrissebb 
statisztikák szerint. Az adat-
sorokból arra is fény derül, 
hogy bár a nyugdíjpont 
értéke nem nőtt, a romániai 
átlagnyugdíj több mint 15 
százalékkal nőtt egy év alatt.

 » KRÓNIKA

A havi átlagnyugdíj 0,7 szá-
zalékkal nőtt az idei év 
második negyedében az 

előző negyedévhez viszonyítva, 
és elérte az 1661 lejt – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által hétfőn nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. Az állami 
nyugdíjalapból fi zetett átlag-
nyugdíj értéke eközben 1601 lej 
volt, ami 0,3 százalékkal haladja 
meg az első negyedévben regiszt-
rált szintet. Éves összevetésben 
vizsgálva már jóval látványosabb 
eközben a növekedés: az átlag-
nyugdíj 15,7 százalékkal, a társa-
dalombiztosítási alapból fi zetett 
pedig 16 százalékkal emelkedett 

a tavalyi második negyedévi 
szinthez képest. A statisztikai 
intézet közleménye szerint kü-
lönben az állami alapból fi zetett 
nyugdíjasok teszik ki a juttatás-
ban részesülők 99,98 százalékát.

A friss adatok ugyanakkor 
újfent rávilágítanak arra, hogy 
hatalmas különbséget mutat az 
átlagnyugdíjak értéke, ha megyei 
lebontásban vizsgáljuk azokat, a 
„leggazdagabb” nyugdíjasokat 
magáénak tudó megye és a se-
reghajtó közötti különbség eléri 
a 850 lejt. Hunyad megyében a 

legnagyobb az átlagnyugdíj, el-
éri a 2122 lejt, majd Bukarest és 
Brassó megye következik 2024, 
illetve 1889 lejjel. A lista végén 
eközben Botoşani (1272 lej), Gi-
urgiu (1279 lej) és Vrancea megye 
(1298 lej) áll. Nagy eltérést ta-
pasztalhatunk a megyék között 
akkor is, ha azt nézzük, hogy 
alakul a nyugdíjasok és az adófi -
zető polgárok aránya. Orszá-
gos viszonylatban 9 a 10-hez az 
arány. Ilfov megyében eközben 4 
nyugdíjas jut 10 adófi zetőre, Te-
leormanban viszont 16.

Nettó négy lejjel emelkedett az átlagbér

Az országos bruttó átlagbér augusztusban 5780 lej volt, egy lejjel 
több, mint az előző hónapban; a nettó átlagbér 4 lejjel (0,1 száza-
lékkal) növekedett júliushoz képest, és elérte a 3545 lejt – közölte 
az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az Agerpres által idézett 
adatsorok szerint a legnagyobb nettó átlagbért, 8709 lejt az infor-
mációtechnológiai ágazatban (beleértve az informatikai szolgálta-
tásokat) jegyezték, a legkisebb nettó átlagbért, 1914 lejt a vendég-
látóiparban. Az országos bruttó átlagbér 5,1 százalékkal nőtt idén 
júliusban tavaly júliushoz képest. Ugyanakkor a reálbérindex 100,1 
százalékos volt idén júliusban a múlt év júliusához képest, míg az 
idei év júniusához viszonyítva 99,1 százalékos. 1990 októberéhez 
viszonyítva a reálbérindex 214,3 százalék, két százalékponttal 
kisebb, mint idén júniusban. A közszférában csökkent a nettó 
átlagbér júniusban: 6,2 százalékkal a tanügyben, 1,1 százalékkal 
az egészségügyben és a szociális gondozás területén, illetve 0,2 
százalékkal a közigazgatásban. 

Nagyobb, mint tavaly. Az állami nyugdíjalapból fi zetett átlagnyugdíj
értéke 1601 lej
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 » BÍRÓ BLANKA

A több mint hatszáz napja tartó 
világjárvány során felérté-

kelődött az egészséges életmód,  
az emberek szükségét érzik a 
feltöltődésnek, az egészségük 
védelmének, a betegségek meg-
előzésének és az immunrendsze-
rük megerősítésének, a Kovászna 
Megye Turizmusáért Egyesület 
ezért erre építi a Háromszéket 
népszerűsítő tevékenysége követ-
kező lépését – jelentette be God-
ra Árpád, a szervezet igazgatója. 
Mint részletezte, a szeptember 
16–19. közötti időszakra közel 
húsz bukaresti újságírót és véle-
ményformálót hívtak meg, akik a 
gyógyturizmussal foglalkozó ro-
mániai nyomtatott és online mé-
diaorgánumokat képviselik.

„Ezúttal nem Háromszék ál-
talános turisztikai bemutatása a 
cél, hanem elsősorban megyénk 
gyógyító természeti erőforrásai-
ra, ezen alapuló idegenforgalmi 
termékeire koncentrálunk. Ezt 
szem előtt tartva szegmentáltuk a 
sajtókirándulás által megszólíta-
ni kívánt belföldi célközönséget, 
így a meghívott és jelen levő mé-
diacsatornákat is. Nem általános 
közéleti vagy turisztikai kiadvá-
nyok, bloggerek, vloggerek, véle-
ményformálók érkeznek hozzánk, 
hanem az egészséges életmódot 
népszerűsítő, a medical-spa jelen-
séggel foglalkozó vagy épp orvosi 
szaktémákat feldolgozó népszerű 
kiadványok, online magazinok és 

egyéb felületek, tv- és rádióműso-
rok szerkesztői, képviselői fedezik 
fel Háromszék gyógyászati, az 
egészséges életmódot támogató 
erőforrásait” – ecsetelte Godra.

Kérdésünkre kifejtette, mindez 
a paradigmaváltás része, hiszen 
nem a minisztériumok támogatott 
gyógykezelési beutalókat odaítélő 
hivatalnokait hívták meg. Azt sze-
retnék, hogy Kovászna kapcsán ne 
csak a nyugdíjasokra, szívbetegek-
re gondoljanak, hanem a megelő-
zésre, a wellnessre is. Ezzel mint-
egy előkészítik a Kovászna városi 
önkormányzat által építendő well-
nessközpont eladhatóságát is.

A meghívottak a három nap 
alatt ellátogatnak Kovászna vá-
rosába, a TTS, a Clermont és a 
Căprioara hotelekbe, valamint 
azok wellness- és spaközpontjai-
ba, ahol wellness- és gyógykeze-
léseket próbálnak ki, ugyanakkor 
megismerkednek a Benedek Géza 
Szívkórházban a Kovászna-mód-
szerrel, amely  a hagyományos 
szívgyógyászatban használt keze-
lési módokat ötvözi a kovásznai 
jellegzetességekkel, a borvíz,  a 
mofetta és a levegő gyógyhatásá-
val. Vendégei lesznek a Hatolykai 
Fürdőközpontnak, a Bálványos 
Resortnak, továbbá megtekintik 
az Apor lányok feredőjét és a zabo-
lai Mikes-kastélyt is. Godra Árpád 
hangsúlyozta, aktív, magas fi ze-
tőképességgel rendelkező réteget 
céloznak meg, arra építve, hogy 
felértékelődött  a tudatos, termé-
szetes életmód.

Új szelek a turizmusban




