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„Rádiócsend” a Salromnál
A szóbeli ígéretek hatására újrakezdték a sókitermelést a bányászok

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Úgy érzik, semmibe veszi 
őket az Országos Sóipari 
Társaság (Salrom) vezetősé-

ge, hiszen hétfő délig sem kapott 
semmilyen hivatalos tájékoztatást 
a bányászok szakszervezete az ok-
tóber vége óta sztrájkoló vájárok 

követelése ügyében a Salrom 
által pénteken meghozott 
döntésről – nyilatkozta a 
Székelyhonnak hétfőn Kele-
men József. A parajdi bányá-
szok szakszervezeti vezetője 
azt mondta, nagyon rossz a 
hangulat a vájárok körében, 

és erről bővebben inkább nem 
is nyilatkozik, mert ő maga sem 
tudna szép szavakat használni a 
kialakult helyzet jellemzésére. A 
désaknai (Ocna Dejului), aknavá-
sári (Târgu Ocna), Slănic Prahova-i, 

valamint a parajdi sóbányában ösz-
szesen több mint 800 vájár lépett 
sztrájkba üdülési jegyeket követel-
ve, és nem ezt a reakciót várták a tu-
lajdonosi körtől – mondta Kelemen 
József. A szakszervezet képviselői 
már pénteken, a Salrom vezetőta-
nácsi ülésének végén számítottak a 
hivatalos tájékoztatásra a követelé-
seik ügyében meghozott döntésről, 
ám erre még vasárnap is mindhiába 
vártak. Vasárnap este az érdekvé-
delmi tömörülés elnöke üzenetben 
arról tájékoztatta a szakszervezet 
helyi képviselőit, hogy a Salrom 
hétfőn délelőtt fél tízkor közleményt 
ad ki az ügyben, ám ez is elmaradt. 
A munkabeszüntetéssel járó sztrájk 
spontán robbant ki, nem a szakszer-
vezet irányítja, a résztvevők közö-
sen döntenek a folytatásról vagy a 
leállásról, ezért nem tudni, mi lesz 
egy óra múlva vagy egy nap múlva, 
közölte érdeklődésünkre Kelemen 
József hétfőn, kevéssel dél előtt. A 

helyzet gyorsan meg is változott: 13 
óra után már arról tájékoztatott a he-
lyi szakszervezeti vezető, hogy több 
forrásból is szóbeli megerősítést 
kaptak arról, hogy a Salrom pén-
teken a bányászok követeléseinek 
a teljesítéséről, tehát az üdülési je-
gyek jóváhagyásáról döntött, ezért 
a vájárok úgy döntöttek, leállnak 
a tiltakozással és újrakezdik a só-
kitermelést. A szakszervezet nem 
kapott hivatalos tájékoztatást a 
sóipari társaság döntéséről, to-
vábbra is várják erről a körleve-
let – közölte akkor Kelemen József. 
Hozzáfűzte azt is, hogy év végéig 
be kell hozzák a munkabeszünte-
tés miatt keletkezett lemaradást a 
kitermelésben, különben nem kap-
ják meg a tizenharmadik fizetést. 
Kelemen József ugyanakkor saj-
nálatát fejezte ki és elnézést kért a 
turistáktól azért, hogy a titakozás 
idején néhány napig nem lehetett 
látogatni a sóbányát.

Jelentős kiesést okoz 
egy leállás

A parajdi bányászok október 30-án 
csatlakoztak a désaknai sóbányában 
két nappal korábban kirobbant spon-
tán sztrájkhoz, előbb csak a sókiter-
melést állították le, majd múlt kedden 
az idegenforgalmi tevékenységet, az-
az a bányalátogatást is. Akkor egy, a 
bányavállalatnál dolgozó, névtelen-
séget kérő forrásunk azt nyilatkozta 
lapunknak, hogy a bányának ugyan 
van sótartaléka raktárkészleten, így 
egyelőre tudják teljesíteni az utak 
téli csúszásmentesítéséhez szüksé-
ges sószállítmányokra vonatkozó 
megrendeléseket, ám egy elhúzódó 
munkabeszüntetéssel járó sztrájk 
fennakadásokat okozhat a megren-
delt sórakományok leszállításában. 
A vállalatnak komoly kiesést okoz a 
turisztikai tevékenység leállása is, 
hiszen a napi több ezer látogató – 
éves átlagban naponta közel 2000, 
de nyáron és szünidőkben nem ritka 
a napi 4000, 4500 sem – is jelentős 
bevételt hoz a vállalatnak. 
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Mozart, Verdi 
és Csajkovszkij
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giuseppe Verdi és Pjotr Iljics 
Csajkovszkij műveiből hang-
zik el tizenöt alkotás a Csíki 
Kamarazenekar és Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának 
közös rendezvényén ma 18 
órakor a Csíki Moziban. Az őszi 
kamarazene-esten Borsos Edith 
operaénekes kilenc Mozart-da-
rabot, négy Verdi-művet, 
valamint két Csajkovszkij-szer-
zeményt ad elő. A szopránt 
Sántha Huba kíséri zongorán. 
Az esemény társszervezője a 
The Tiberius Festival. Jegyek 
vásárolhatók a bilete.ro jegyér-
tékesítő portálon, illetve a Csíki 
Mozi jegypénztárában munka-
napokon 9 és 18 óra között.

Előadás a helyes 
nyelvhasználatról
A magyar nyelv napján, novem-
ber 13-án 18 órától a gyergyó-
szárhegyi művelődési ház 
Cika-termében, a Láthatatlan 
Oskola előadássorozat kereté-
ben Ferenczi Attila osztja meg 
gondolatait azzal a kérdés-
felvetéssel, hogy létezik-e a 

helyes magyar nyelvhasználat.

Elmaradnak 
a vetítések
Az alacsony érdeklődés miatt 
elmaradnak a TIFF-karaván 
e heti csíkszeredai vetítései. 
Mint a szervezők jelezték, 
kevesen kíváncsiak a felkínált 
négy idei román alkotásra, így 
nem vetítik le Csíkszeredában 
november 13–14-én a Mo, a 
Parking, az Arest és a La Gomera 
című filmeket. A megvásárolt 
belépőjegyek érvényesek 
lesznek a decemberi vetítésekre 
– a pontos időpontról később 
tájékoztatjuk a közönséget –, 
vagy pedig visszaváltható az ára
a Csíki Mozi jegypénztárában 
munkanapokon 10 és 17 óra 
között, szombaton pedig 10 és 
15 óra között.

Örményországi 
élménybeszámoló
Nemrégiben gyergyószentmik-
lósi küldöttség látogatott el 
Örményországba, hogy kap-
csolat épülhessen az anyaor-
szág és a mai gyergyói örmény 
származású közösség között. 
Erről az útról, az ott szerzett 
élményekről számolnak be 
a Művelődési Ház Országjá-
rók-Világjárók előadássorozat 
következő állomása során A 
Kárpátoktól az Ararátig címmel 
Barti Tihamér, Bodor Attila, 
Buslig Gyula, Keresztes Zoltán, 
Kulcsár László, Mihálydeák 
Klára, Nagy Zoltán, Pál Tibor és 
Ráduly Andrea. Az eseményre 
november 14-én, csütörtökön 
19 órától kerül sor a gyergyó-
szentmiklósi művelődési ház 
színháztermében.

• RÖVIDEN

• Péntek óta hiába várták tegnapig a követeléseik ügyében meghozott döntésről
szóló tájékoztatást a Salromtól az október vége óta sztrájkoló bányászok. A paraj-
di sóbányát szombat óta újra lehet látogatni, és a szóbeli ígéretek hatására tegnap
a sókitermelés újraindításáról döntöttek a tiltakozó bányászok.

Az idei első kilenc hónapban több
mint 20 százalékkal, 2,089 mil-

liárd euróval nőtt a román külkeres-
kedelmi mérleg hiánya a tavalyi év 

azonos időszakához mérten 
– közölte hétfőn az országos
statisztikai intézet. Az első
kilenc hónapos defi cit értéke
elérte a 12,045 milliárd eurót, 

miután az import gyorsabb
ütemben nőtt, mint az export. A kivitel 
2 százalékkal, 51,846 milliárd euróra 

emelkedett, míg a behozatal 5,1 száza-
lékkal, 63,891 milliárd euróra nőtt. Ro-
mánia külkereskedelme háromnegye-
dét az EU-tagállamokkal bonyolítja. 

Tavaly egész évben 15,132 milliárd euró 
volt a román külkereskedelmi mérleg 
hiánya, 16,8 százalékkal nőtt az előző 
évihez képest. Tavaly Románia 67,732 

milliárd euró értékben exportált, 8,1 
százalékkal többet az előző évinél az 
egész éves import értéke 82,865 milli-
árd euró volt, 9,6 százalékkal nőtt.

Több mint 20 százalékkal nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya

Tudnivalók a kereskedelmi mérlegről
Kereskedelmi mérleg egy ország árukivitelének (export) 
és árubehozatalának (import) mérlegszerűen összesített 
értékbeli felírása. A mérleg két oldalán szereplő értékek 
különbözete (egyenlege) egy adott időszakra (pl. egy évre) 

vonatkoztatva lehet pozitív vagy negatív. Külkereskedelmi 
többlet áll fenn, ha a kivitt hazai áruk értéke nagyobb, mint 
a behozott külföldi áruk értéke. Fordított esetben külkeres-
kedelmi hiány mutatkozik. (Forrás: Wikipédia)




