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hirdetés

A nyári nagyvakáció nem min-
den diák számára a felhőtlen 
szórakozás, kikapcsolódás idő-
szakát jelenti, pontosabban nem 
minden diák szeretné, hogy csak 
ezt jelentse. A tanulásmentes 
hónapok egy részét ugyanis so-
kan szeretnék pénzkereséssel 
tölteni, ám ez Csíkszeredában 
keveseknek adatik meg, annak 
ellenére, hogy állami támogatás 
is létezik a diákmunkára.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Barátaival töltendő nyaralását 
szeretné keresetéből finan-
szírozni az a középiskolás 

diák, aki tegnap a csíkszeredai sétá-
lóutcán lévő vendéglőkben, bárok-
ban keresett munkát. Azt mondja, 
elvállalna gyakorlatilag bármit, ám 
próbálkozása egyelőre sikertelen.

Hasonló tapasztalatokról töb-
ben is beszámolnak, két középisko-
lás lány például azt mondja, az idén 
még el sem indultak munkát keresni 
a tavalyi kudarc után, akkor ugyanis 
próbálkoztak mindenhol, ahol is-
merősük volt, még könnyűipari cé-
geknél is érdeklődtek, ám minden-
hol elutasító választ kaptak. 

Kulcsszó: az ismerős
A legtöbben arról számolnak 

be, hogy ismerős vállalkozók ál-
tal jutottak nyári munkához, sőt 
olyan csíkszeredai vállalkozóval is 
beszéltünk, aki azt állította, hogy 
kimondottan ismerősi köréhez tar-
tozó fiataloknak próbált nyári kere-
setet biztosítani. Ezért bízott rájuk 
például egy fagylaltgépet, hogy ott 
árusítsanak, vagy éppen mosoga-
tást, asztalelrámolást végeztetett 
velük vendéglátó-ipari egységében.

De csak múlt időben, mert azt 
mondja, amióta a törvényeket meg-
szigorították, és a feketemunkát 
fokozottan ellenőrzik, a diákokkal 
is munkaszerződést kell kötni, így 

pedig már nem éri meg a dolog. 
„Sokszor az a diák éppen annyi fa-
gyit árult, hogy kijött a fizetése, de 
ha már alkalmaznom kell őt, nem 
kijövedelmező a dolog, a fekete-
munkával meg már nem kockázta-
tok” – mondja a vállalkozó, aki ed-
dig minden nyáron több diáknak is 
munkát adott, idéntől viszont fel-
hagy ezzel. 

Egy másik vendéglátó-ipari egy-
ségben azt mondják, gyakran al-
kalmaznak kisegítő személyzetet 
idénymunkára, és bár közöttük elő-
fordulnak vakációzó egyetemista 
diákok is – középiskolásokat nem 
foglalkoztatnak –, nem kizárólag 
nekik szól az ajánlat. Ettől elte-
kintve gyakran megtörténik, hogy 
diákok térnek be a bárba és érdek-
lődnek, hogy lenne-e számukra 
munka. 

Az állam támogatja 
a diákmunkát
„Érvényben van a 2007-ben 

megjelent 72-es törvény, amelynek 
értelmében a vakáció ideje alatt 60 
munkanapra alkalmazott minden 
diák után havonta 250 lejjel támo-
gatjuk az alkalmazó céget” – mond-
ja Jánó Edit, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség 

aligazgatója. Jelenleg egyetlen ez 
irányú hivatalos bejelentőlapot sem 
tettek le a munkáltatók az ügynök-
ségnél, de állítólag érdeklődő cégek 
már vannak, sőt diákok is felkeresik 
a hivatalt, állásajánlatok után ku-
tatva. A támogatást tavaly mintegy 
100 – főleg vendéglátó-ipari egysé-
gekbe pincér, illetve konyhai kisegí-
tőként, ritkább esetben akár autója-
vító műhelyben alkalmazott – diák 
után fizették Hargita megyében, az 
idén 200-ra van pénzkeret – mond-
ja az aligazgató. Arról pedig, hogy 
még egyetlen vállalkozó sem jelezte 
az ügynökségen, hogy diákot alkal-
mazott volna nyári munkára, és kéri 
a támogatást, az a véleménye, hogy 
még nem is múlta idejét: egy-két 
hétig a tanév befejezése után még a 
diákok is pihennek, és csak azután 
indulnak meg munkát keresni. 

Több érdeKlődő, minT Amennyi AjánlAT

Diákmunka-nélküliség

Árurendező diák nyári munkán. Nem kapkodnak utánuk a cégek Fotó: ErdoN.ro

„Sokszor az a diák éppen 
annyi fagyit árult, hogy 
kijött a fizetése, de ha már 
alkalmaznom kell őt, nem 
kijövedelmező a dolog, a 
feketemunkával meg már 
nem kockáztatok.” 

Elsősegély-
szolgálat 

Büdösfürdőn
naponta tartanak elsősegély-szol-
gálatot a Vöröskereszt önkénte-
sei a csíkszentimrei büdösfürdőn 
a hét végén felavatott elsősegély 
és egészségvédő Központban. Az 
üdülőhelyen tartózkodó vendégek 
számára ugyanakkor szakelőadá-
sokkal is készülnek majd a szer-
vezet munkatársai.

takács Éva 
takacs.eva@hargitanepe.ro

A csíkszentimrei tanács adta 
bérbe a Hargita Megyei Vö-
röskeresztnek Büdösfürdőn 

az egykori Piroska villa helyét, ahol 
a Norvég Vöröskereszt 40 ezer lejes 
támogatásából és a helyi vöröskeresz-
tes önkéntesek munkájával tavaly fel-
épült az Elsősegély és Egészségvédő 
Központ. Zsigmond Évától, a Hargi-
ta Megyei Vöröskereszt igazgatójától 
megtudtuk, naponta délelőtt tíz órá-
tól este nyolcig folyamatos elsősegély-
szolgálatot tartanak fenn a központ-
ban. A büdösgödröknél pedig elsőse-
gélynyújtó önkéntesek tartózkodnak 
naponta 10–12 és 17–19 óra között. 

Az új központban csíkszeredai 
és gyergyószentmiklósi szakemberek 
tartanak majd betegségmegelőző, il-
letve egészségvédő előadásokat a Bü-
dösben nyaraló vagy kezelésen lévő 
vendégek számára. Az előadások 
időpontjáról a Vöröskereszt munka-
társai értesítik az érdeklődőket. 

Mivel a központ működéséhez 
szükséges anyagi keretet a Hargita 
Megyei Vöröskereszt biztosítja a 
nyitva tartás teljes idejére – a június 
20.–szeptember 10. közötti idő-
szakra –, a szolgáltatásokat ingye-
nesen vehetik igénybe a rászorulók 
– hangsúlyozta Zsigmond Éva. 

Kolozsváron vagyok egyete-
mista, ott is dolgozom, és sze-
retnék útlevelet csináltatni. 
meg oldható-e, hogy a kérést 
Csík szeredában nyújtsam be, 
de az útlevelet a kolozsvári 
útlevélosztályon vegyem ki? 
– kérdezi Veres loránd. Kérdé-
sére Gavrilă Ştefa na mariana, 
a Hargita megyei útlevélosz-
tály vezetője válaszol.

A román állampolgárok kül-
földön való szabad közleke-

désére vonatkozó 2005/248-as 
törvény alkalmazási normáit tar-
talmazó 2006/94-es kormány-
határozata 14. cikkelyének értel-
mében nemcsak ott vehető ki az 
útlevél, ahol az igénylő benyúj-
totta a kérést, hanem az ország 
valamennyi útlevélosztályán, 
Ro mánia valamennyi külföldi 
nagykövetségén, illetve konzu-
látusán. Az útlevél-igénylési ké-
résnek jelen esetben a Hargita 
megyei útlevélosztályra történő 
leadásakor viszont már szükséges 
jelezni, az ügyfél melyik megye 
útlevélosztályán szeretné átvenni 
az útlevelet. 
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