
Udvarhelyszék

• A sókitermelés 
leállása után kedden 
reggel a turisztikai 
tevékenységet is fel-
függesztették a pa-
rajdi sóbányában a 
bányászok sztrájkja 
miatt. A vájárok üdü-
lési jegyet követelnek. 
Egy elhúzódó munka-
beszüntetés problé-
mákat okozhat az utak 
csúszásmentesítésére 
megrendelt sórakomá-
nyok leszállításában is.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A bányászok sztrájkja mi-
att kedden reggel leállt a 
parajdi sóbánya idegen-

forgalmi tevékenysége. A vállalat 
alkalmazottai – szolidarizálva a 
Kolozs megyei Désakna sóbányájá-
nak dolgozóival – üdülési jegyeket 
követelnek – tudtuk meg a bánya-
vállalatnál érdeklődve. A sóbánya 
névtelenséget kérő alkalmazottja 
lapunknak elmondta, a kitermelést 
már október 29-én felfüggesztették 
a vájárok, kedden reggel pedig leállt 
a bányalátogatás is, a bejáratnál til-
takozó bányászok nem engedik be a 
turistákat szállító buszokat.

A munkabeszüntetéssel járó 
sztrájk meghatározatlan időre szól, 
addig tiltakoznak, „amíg meg nem 
oldódik a probléma”. A szakminisz-
tériumnak határozott döntést kel-
lene hoznia, és felhatalmaznia az 

Országos Sóipari Társaság (Salrom) 
közgyűlését, illetve igazgatótaná-
csát, hogy hagyják jóvá a vállalat 
alkalmazottai számára az üdülési 
jegyeket – mondta forrásunk. A 
sztrájkban részt vesz a parajdi bá-
nyavállalat 147 alkalmazottjának 
a többsége – a vezetőség, illetve 
azok az alkalmazottak dolgoznak, 
akik a bánya biztonságáért, a be-
rendezések ellenőrzéséért felelnek. 
A bányának ugyan van sótartaléka 
raktárkészleten, így egyelőre tudják 

teljesíteni az utak téli csúszásmen-
tesítéséhez szükséges sószállítmá-
nyokra vonatkozó megrendeléseket, 
ám egy elhúzódó munkabeszünte-
téssel járó sztrájk fennakadásokat 
okozhat a megrendelt sórakomá-
nyok leszállításában – tájékoztatott 
névtelenséget kérő forrásunk.

Az előzményekről

A spontán sztrájk azért robbant ki, 
mert az Országos Sóipari Társaság 

(Salrom) idei költségvetésébe év 
elején belefoglalt üdülésijegy-költ-
ségeket nemrég átcsoportosítot-
ták – mondta el a Székelyhonnak 
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 elkülönítet-
ték azt a govorai (Vâlcea megye) 
szódagyárból majdan elbocsátan-
dó alkalmazottak végkielégítésére. 

Az intézkedés hírére múlt hétfőn 
sztrájkba léptek a désaknai sóbá-
nya dolgozói, kedden követték őket 
az aknavásári (Târgu Ocna) és a 
Slănic Prahova-i, majd szerdán a 
parajdi vájárok. Udvarhelyszéken 
csak a sókitermelést függesztették 
fel a bányászok, majd szombaton 
Désaknára mentek megbeszélésre, 
vasárnapra pedig Bukarestbe hív-
ták a sztrájkolók képviselőit, ahol 
közölhették követeléseiket a Sal-
rom vezetőségével. Mivel a szak-
szervezet a hétfő éjfélig megadott 
határidőig semmiféle választ nem 
kapott követeléseire, kedden reggel 
a parajdi sóbánya dolgozói teljesen 
beszüntették a munkát, így leállt 
a bánya turisztikai tevékenysége 
is – közölte a szakszervezeti veze-
tő, megjegyezve, az azt megelőző 
napokban a vakáció miatt sem ter-
jesztették ki a munkabeszün-
tetést az idegenforgalmi te-
vékenységekre, így naponta 
mintegy 4000–4500 láto-
gató juthatott le a bányába. 
Most viszont eltökéltek a 
tiltakozók, addig folytatják 
a sztrájkot, amíg követelésik 
ügyében megegyezésre jutnak a 
Salrom vezetőtanácsával – jelentet-
te ki Kelemen József, remélve, nem 
lesz szükség arra, hogy a parajdi 
vájárok is bezárkózzanak a bányá-
ba, mint ahogyan azt Désaknán 
kilencven kollégájuk tette múlt 
hétfőn. A szakszervezeti vezető 
számításai szerint a négy bányá-
ban összesen mintegy ezer bányász 
csatlakozott a munkabeszüntetés-
sel járó spontán sztrájkhoz. A tilta-
kozást egyébként nem a szakszer-
vezet szervezte, így a folytatásáról 
is a résztvevők döntenek minden 
reggel, megbeszélés alapján, de a 
szakszervezet képviseli az ügyet a 
Salrom vezetőségével folytatott tár-
gyalások során.
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Sztrájk a parajdi sóbányában
A látogatást és a kitermelést is felfüggesztették

Három kontinensről, hat országból 
érkeznek zenészek Székelyudvar-

helyre jövő héten: hétfőn, november 
11-én kezdődik a 17. Székelyudvarhelyi 
Kamarazene-fesztivál.

Hat napon át szól majd az igényes 
kamarazene a városháza Szent István 
Termében, illetve jövő pénteken este 
a barátok templomában. A G. Egye-
sület, a Tiberius és a Legato Egyesü-
letekkel partnerségben, valamint a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont közreműködésével 
idén is megrendezi a már hagyomá-
nyos kamarazene-fesztivált. A felho-
zatal nívós, több visszatérő zenész és 
formáció is részt vesz a rendezvényen, 
de újdonságokkal is előrukkoltak, 
árulta el Bihari Lóránt szervező. 

„Mintegy ötven fős törzsközönsé-
günk van, legtöbbjük évek óta egy 
koncertet sem hagyott ki, e mellett 

pedig majd minden eddigi feszti-
vál teltházas volt” – elevenítette fel 
Bihari Lóránt, a folytatás kapcsán 
továbbá megjegyezve: huszadik fesz-
tivál biztosan lesz, tervek is vannak 
bőven, minden azonban az anyagiak 
függvénye. Bihari Lóránt azonban 
hozzátette: továbbra is ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a kamarazene-fesztivál 
összes programja díjmentes legyen, 
hogy mindenki, minden korosztály 
számára hozzáférhető legyen a mi-
nőségi koncertélmény.

A programról

Jövő hétfőn a Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola ze-
netanáraiból verbuválódott formáció 
lép fel, majd Egyed Hunor klarinét- és 
Souhei Yamagami zongoraművész 
koncertezik. A keddi és a szerdai prog-

ram a Tiberius Kvartett és a Tiberius 
Egyesült közreműködésével valósul 
meg: november 12-én a Kádár Kvartett 
és a Fagott trió koncertezik a Szent Ist-
ván Teremben, 13-án pedig a fesztivál 
visszatérő vendége, David Campbel 
(klarinét), illetve Gulyás Márta (zon-
gora), Lakatos György (fagott) alkotta 
trió, valamint a Tiberius Kvartett kon-
certje szerepel a programban. 

Kissé rendhagyó módon ugyan-
csak november 13-án, a Magyar Nyelv 
Napján Földes László Hobó Ady-estjét 
nézheti meg a nagyérdemű este nyolc-
tól a Szent István Teremben. Csütörtö-
kön az Artillan Trió koncertezik a vá-
rosháza dísztermében, majd pénteken 
a barátok templomában a Sectio Aurea 
Barokk Zenekar koncertjére várják a 
nagyérdeműt. Szombaton, a záróna-
pon az Arcadia Kvartett lép fel a város-
háza dísztermében. (Kovács Eszter)

A munkabeszüntetéssel járó sztrájk 
meghatározatlan időre szól
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Hétfőtől kamarazene-fesztivál
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek

A magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek 
nyilvánította, erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkal-
mából. Ennek kapcsán az Erdélyi Múzeum Egyesület Csíki Fiókegyesülete 
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek témakörben megemlé-
kező-tudományos konferenciát szervez. A konferencia helyszíne, dátuma: 
Csíkszereda, Sapientia EMTE, nagyaula, november 8., délelőtt 9 óra. 
Előadók és témáik: Tamási Zsolt-József (Marosvásárhely): II. Rákóczi 
Ferenc és Marosvásárhely; Garda Dezső-Kálmán (Gyergyószentmik-
lós): A gyergyóiak és a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc; 
Pál Antal Sándor (Marosvásárhely): Marosszékiek a Rákóczi tábor-
ban; Szekeres Attila István (Sepsiszentgyörgy): A Rákóczi fejedel-
mek címerhasználata; Halász Péter: Rákóczi szabadságharcának 
moldvai kapcsolatai; Harangozó Imre (Újkígyós): Rákóczi alakja a 
néphagyományban, különös tekintettel az erdélyi szálakra; Nemes 
Gyula (Marosvásárhely): Gróf székesi Bercsényi László és gróf királyhal-
mi Petki Dávid II. Rákóczy Ferenc szolgálatában; Csörsz Rumen István 
(Budapest): A Rákóczi-nóta rejtett és nyilvános történet; Balassa Zoltán 
(Kassa): II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hazahozatala 1906-ban. 
Zenei háttér: Rákóczi dalok, kuruc nóták. Közreműködik Both Béla a Nagy 
István Művészeti iskola  zenetanára és csíkcsicsói kamara zenekara.
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