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A kormány azt követően dönt 
az országos minimálbér 

emeléséről, miután nagyon ko-
molyan és objektív gazdasági 
mutatók alapján felmérte az in-
tézkedés hatását, illetve megvi-
tatta a kérdést a társadalmi part-
nerekkel, vagyis a munkáltatók 
szövetségeivel, szakszervezetek-
kel, civil szférával – jelentette be 
tegnap Ludovic Orban újonnan 
beiktatott miniszterelnök egy 
nappal azt követően, hogy a Vi-
orica Dăncilă vezette kabinet 
utolsó ülésén első olvasatban 
bemutatták az országos mini-
málbér emelését célzó terveze-
tet. Eszerint – mint ismeretes 
– jövő januártól havi 2262 lejre 
nőne az országos minimálbér, a 
felsőfokú végzettséggel és lega-
lább egy ledolgozott évvel ren-
delkező alkalmazottak esetében 
pedig 2620 lej lenne a legkisebb 
garantált fi zetés.

Violeta Alexandru új munka-
ügyi miniszter szintén tegnap a 
nyugdíjemelést érintően arról 
beszélt, hogy a PSD-kormány 
aggasztóan nagy defi citet ha-
gyott hátra ezen a téren, emiatt 
„nagyon komoly” ellenőrzéseket 
szándékozik végezni, hogy kide-
rüljön, mi a valós helyzet. Jelezte 
egyúttal: minden erre vonatkozó 
információt meg fog osztani a 
közvéleménnyel.

Ludovic Orban kormányának 
pénzügyminisztere eközben 
nem túl derűlátó a költségvetés 
alakulását illetően. Florin Cîțu 
tegnap úgy nyilatkozott, nem 
biztos abban, hogy Románia 
tartani tudja idén a 3 százalé-
kos defi citcélt, miután már az 
első kilenc hónap után a bruttó 
hazai termék (GDP) 2,6 száza-
lékának megfelelő összegre rú-
gott az államháztartás hiánya. 
„Az első prioritás a költségve-
tés-kiigazítás, a második a jövő 
évi büdzsé. Megnézzük, mi van 
ott, utána tudok nyilatkozni. 
Kevesebb minisztérium lesz, és 
minden ott kezdődik. Ami am-
bíciónk, hogy tartani tudjuk a 
3 százalékot” – mondta a pénz-
ügyi tárca újonnan beiktatott 
vezetője. Cîțu beszélt egyúttal 
arról is, hogy az általa vezetett 
minisztérium szerepe ellenőr-
zés alatt tartani a költségvetési 
hiányt, és kétli, hogy alapozhat 
a távozó kormány által kidolgo-
zott büdzsétervezethez olyan 
körülmények között, hogy az 28 
minisztériummal számol, a mos-
tani kabinet pedig 16 tárcából 
áll össze. Cîțu szerint december 
15-éig el kell készülnie a költség-
vetésnek. „A költségvetést mi-
nél hamarabb ki kell dolgozni, 
de attól függ, hogy mit találunk 
a kincstárban” – nyilatkozta a 
pénzügyminiszter tegnap reggel 
a Digi24 televízió műsorában is.

Függőben a minimálbér-emelésAZ ÜDÜLÉSI CSEKKEK MEGVONÁSA MIATT TILTAKOZNAK A VÁJÁROK

Sztrájk a sóbányákban

A romániai sóbányák 
mintegy ezer alkalmazottja 
csatlakozott a múlt héten ki-
robbant spontán sztrájkhoz. 
Üdülési csekkeket követel-
nek, és azt mondják, addig 
nem hagyják abba a tiltako-
zó megmozdulást, amíg célt 
nem érnek.

 » BÁLINT ESZTER, SZÉCHELY ISTVÁN

A z ország több városá-
ban is sztrájkolnak a só-
bányák alkalmazottai: 

elégedetlenségük oka, hogy 
nem kapnak üdülési csekkeket. 
Tegnap mintegy ötven bányász 
torlaszolta el magát a désaknai 
sóbányában. Ionuţ Man szak-
szervezeti vezető leszögezte, a 
vájárok addig szándékoznak a 
bánya mélyén maradni, amíg 
problémájukat megoldják. A 
tiltakozás amúgy október 28-án 
kezdődött, amikor mintegy száz 
bányász spontán módon felfüg-
gesztette a munkát. Sztrájkol 
ugyanakkor több mint négyszáz 
parajdi és aknavásári (Bákó me-
gye) sóbányász is, az ok azonos, 
vakációs utalványokat szeret-
nének. Értesüléseink szerint a 
parajdi bányavállalat 147 alkal-
mazottjának a többsége részt 
vesz a sztrájkban – a vezetőség, 
illetve azok az alkalmazottak 
dolgoznak, akik a bánya bizton-
ságáért, a berendezések elle-
nőrzéséért felelnek. Az üdülési 
csekkekről kormányzati döntés 
kellene, a szaktárcának kellene 
felhatalmaznia az Országos Só-
ipari Társaság (Salrom) közgyű-
lését, illetve igazgatótanácsát, 
hogy hagyják jóvá a vállalat al-
kalmazottai számára az utalvá-
nyokat – közölte lapcsaládunk 
munkatársával egy neve elhall-
gatását kérő parajdi sóbányai 
alkalmazott.

Mintegy ezer sztrájkoló
„Spontán sztrájkról van szó, ami 
azért robbant ki, mert a Salrom 
idei költségvetésébe év elején be-
lefoglalt üdülésicsekk-költsége-
ket nemrég átcsoportosították” 
– mutatott rá érdeklődésünkre a 

parajdi bánya dolgozóit tömörítő 
szakszervezet vezetője. Kelemen 
József úgy tudja, a Salromnál ké-
szítettek egy költségvetés-kiegé-
szítést, és „áttették ezt a pénzt 
a leépítésekhez”, vagyis elkü-
lönítették azt a govorai (Vâlcea 
megye) szódagyárból majdan el-
bocsátandó alkalmazottak végki-
elégítésére. Az intézkedés hírére 
pedig – amint arról korábban 
írtunk – múlt hétfőn sztrájkba 
léptek a désaknai sóbánya dol-
gozói, kedden követték őket az 
aknavásári és a Slănic Prahova-i, 
majd szerdán a parajdi vájárok. 
A szakszervezeti vezető számí-
tásai szerint a négy bányában 
összesen mintegy ezer bányász 
csatlakozott a munkabeszünte-
téssel járó spontán sztrájkhoz. 
A tiltakozást egyébként nem 
a szakszervezet szervezte, így 
a folytatásáról is a résztvevők 
döntenek minden reggel megbe-
szélés alapján, de a szakszerve-
zet képviseli az ügyet a Salrom 
vezetőségével folytatott tárgyalá-
sok során.

Eltökéltek a vájárok
Udvarhelyszéken első körben 
csak a sókitermelést függesztet-
ték fel a bányászok, majd szom-
baton Désaknára mentek meg-
beszélésre, vasárnapra pedig 
Bukarestbe hívták a sztrájkolók 
képviselőit, ahol közölhették 
követeléseiket a Salrom vezető-
ségével. Mivel a szakszervezet a 
hétfő éjfélig megadott határidő-
ig semmiféle választ nem kapott 
követeléseire, tegnap reggel a 
parajdi sóbánya dolgozói tel-
jesen beszüntették a munkát, 
így leállt a bánya turisztikai te-
vékenysége is – közölte a szak-
szervezeti vezető, megjegyezve, 
az azt megelőző napokban a va-
káció miatt sem terjesztették ki 
a munkabeszüntetést az idegen-
forgalmi tevékenységekre, így 
naponta mintegy 4000–4500 
látogató juthatott le a bányába. 
„Most viszont eltökéltek a tilta-
kozók, addig folytatják a sztráj-
kot, amíg követelésik ügyében 
megegyezésre jutnak a Salrom 
vezetőtanácsával”– jelentette ki 
Kelemen József, remélve, nem 
lesz szükség arra, hogy a parajdi 

vájárok is bezárkózzanak a bá-
nyába, mint ahogyan azt désak-
nai kollégáik tették. „Küldtünk 
egy levelet a szakszervezet 
nevében a miniszterelnöknek, 
illetve az új miniszternek, és 
várjuk a fejleményeket. 2080 lej 
nem pénz regionális szinten, hi-
szen jelenleg is 9,6 milliárdos a 
profi tunk” – hasonlította össze 
egy alkalmazott üdülési csek-
kének a költségét a sóipari tár-
saság éves profi tjának értékével.

Nincs látogatás 
a parajdi bányában
Mint az várható volt, nagy elé-
gedetlenséget váltott ki a vendé-
gek körében, hogy tegnap reg-
geltől a turistákat sem engedik 
be a parajdi sóbányába. Tegnap 
folyton csörögtek a telefonok a 
vállalat székhelyén, a lapunk-
nak nyilatkozó alkalmazott pe-
dig több síró gyermeket is látott, 
akik azért voltak elkeseredve, 
mert nem láthatják a bányát. 
Márpedig nem kevés vendég 
van Parajdon, hiszen most van 
a légúti kezelések időszaka, így 
a településre többségében olya-
nok érkeznek, akik gyógyulni 
szeretnének a bányában. A bá-
nyalátogatás felfüggesztését 
amúgy tegnap délelőtt Face-
book-oldalán is közölte a válla-
lat: „Tisztelt turisták, a parajdi 
sóbánya látogatása sztrájk miatt 
meghatározatlan időre fel van 
függesztve.” A sóbánya webol-
dala azonban nem frissült, a no-
vember 4. és december 20. közti 
időszakra vonatkozó menetren-
den még nem változtattak. Az 
előre megvásárolt jegyek és bér-
letek árát visszafi zetik abban az 
időszakban, amíg nem látogat-
ható a bánya – közölték a válla-
latnál érdeklődésünkre. Ami a 
téli csúszásmentesítéshez szük-
séges sót illeti, névtelenséget 
kérő forrásunk elmondta, a bá-
nyának ugyan van sótartaléka 
raktárkészleten, így egyelőre 
tudják teljesíteni a szükséges 
sószállítmányokra vonatkozó 
megrendeléseket, ám egy elhú-
zódó munkabeszüntetéssel járó 
sztrájk fennakadásokat okozhat 
a megrendelt sórakományok le-
szállításában.

Tilos a belépés. Nem látogatható a parajdi sóbánya a vájárok spontán tiltakozása miatt
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