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Megkapják elmaradt pénzüket
A munkaügyi miniszter nyugtatja az éhségsztrájkra készülő bányászokat

A tárcavezető azt ígérte, há-
rom részletben pótolják a 
háromhavi fi zetéselma-

radást, kifi zetik a bányászokat 
megillető pluszjuttatásokat, az 
élelmiszer- és utazási pótlékot is. 
A lupényi bánya mélyén tiltakozó 
vájárok korábban jelezték, készek 
éhségsztrájkba lépni, ha nem 
vezetnek eredményre a tegnapi 
tárgyalások. A Hunyad megyei 
Energetikai Komplexum (CEH) 
vezérigazgatója, Samuel Dioane 
becslései szerint összesen mint-
egy 18 millió lejre lenne szükség 
az elmaradt bérek és pótlékok 
törlesztéséhez. A lupényi kőszén-
bánya mintegy 70 bányásza hat 

napja nem jött fel a tárnákból, így 
tiltakoztak amiatt, hogy nem kap-
ták meg idejében a bérüket. Egész-
ségi állapotukat folyamatosan 
nyomon követték a bányamentők. 
Vasárnap este több mint ötszáz bá-
nyász és helybéli lakos vett részt 

egy tiltakozó felvonuláson Lupény 
városában, hogy kifejezzék szoli-
daritásukat a bánya mélyén tilta-
kozó vájárokkal.

Cîțu is megszólalt

A kialakult helyzetre reagálva 
Florin Cîțu miniszterelnök úgy 
nyilatkozott, nem gondolja, hogy 
a bányászok által választott mód-
szer megoldaná a problémákat. 
Leszögezte: nem engedi meg, hogy 

az ő mandátuma alatt egy újabb 
bányászjárás történjen. Szerinte 
a „zöld” gazdaságra való áttérés 
az egész EU-ban problémákkal 
jár. A kormányfő jelezte, a gazda-
ság „teljes képét kell meg-
vizsgálni”. „Nem hiszem, 
hogy az általuk választott 
megoldás jó. 2020-ban, 
amikor az összes fi zetést 
kifi zették, a bányászokét 
is, Romániában az egész-
ségügyi válság miatt ha-
vonta 4 millió ember volt 
kényszerszabadságon” – mondta 
Cîţu. Rámutatott: sok politikus ki-
használja a bányászokat, ahogyan 
azt korábban is tették, például Ion 
Iliescuék a kilencvenes években.

Romániában „hagyománya” van 
a bányászsztrájkoknak
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Mint arról korábban már írtunk, 
a romániai cégek a 2021-es év 

folyamán összesen 25 000 
vendégmunkást alkalmaz-
hatnak nem európai uniós 
országokból. A kormány 
minden évben megálla-
pít egy felső határt arra 
vonatkozóan, hogy egy 

évben hány EU-n kívülről érkező 
vendégmunkás dolgozhat az or-
szágban. Ezt a keretet a 2018-as és 
a 2019-es évben is kiegészítették 
az illető év folyamán. A munkások 
előre meghatározott száma évről 
évre megduplázódott, 2020-ban el-
érte a 30 000-et. A munkaügyi mi-
nisztérium tájékoztatása szerint az 
idei plafon azért csökkent a tavalyi-
hoz képest, mert úgy látják, hogy 
idén kevesebb munkáltató igényel 
külföldi munkaerőt.

Székelyföldi emlékek

Nem mindenhol fogadják tárt karok-
kal az ázsiai vendégmunkásokat. 
Mint emlékezhetünk, egy évvel ez-
előtt Gyergyóditróban nem sokkal 
azután, hogy munkába állt két Srí 
Lanka-i pékmester (akiket a pék-

séget működtető helyi vállalkozó 
munkaközvetítő cég segítségével 
szerződtetett, miután megelégelte, 
hogy nem talál helyben megfelelő 
munkaerőt), a sötét bőrű pékeket 

bevándorlóknak tekintette a község 
lakosságának egy része, és ellen-
ségesen viszonyult hozzájuk. A fe-
szültségeket egy falugyűlésen pró-
bálták feloldani.

Kétezer bangladesi vendégmunkást csábítanának Romániába
• A bangladesi hatóságok bejelentése szerint Szingapúr és Románia összesen 
12 000 bangladesi vendégmunkást szeretne országába csábítani – közölte a United 
News of Bangladesh (UNB) hírügynökség. A. K. Abdul Momen külügyminiszter tegna-
pi bejelentése szerint Szingapúr 10 000 bangladesi alkalmazását jelezte, míg Romá-
nia 2000 vendégmunkást szeretne a dél-ázsiai országból. „Ez valóban jó hír” – kom-
mentálta a hírt a bangladesi diplomácia vezetője.

Olcsó munkaerőként tekintenek Romániában 
a bangladesi munkásokra
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• Megkapják elmaradt bérüket a bányászok – jelen-
tette ki tegnap Raluca Turcan munkaügyi miniszter, 
miután tárgyalóasztalhoz ült a napok óta tiltakozó, 
éhségsztrájkra készülő lupényi vájárok képviselőivel.

Fűtés nélkül maradtak
Több ezer lakás és közintézmény fűtés nélkül maradt Déván azt követő-
en, hogy a Zsil-völgyi bányászok tiltakozása miatt leállt a város távfűté-
sét is ellátó, főleg szénnel működő Mintia hőerőmű. Az elmúlt fél évben 
ez a negyedik leállás a Mintia hőerőműnél, amely legutóbb február 9-én 
maradt fűtőanyag nélkül. Mintián a Zsil-völgyi bányákból származó 
szenet használják a villamos energia előállítására, az erőmű hűtővizét 
pedig a dévai távhőszolgáltató hasznosítja.

Kolozsvárról nyugatra

Új légi szolgáltató jelent meg a 
kolozsvári nemzetközi repülő-
téren, a HiSky vállalat két újabb 
európai fővárosba repítené az 
utasokat. A moldovai szolgál-
tató Portugália, illetve Írország 
fővárosába indít járatokat 
áprilistól – számolt be közlemé-
nyében a kolozsvári repülőtér 
vezetősége. Mint írják, remé-
nyeik szerint az új célpontok is 
hozzájárulnak majd ahhoz, hogy 
ismét szárnyra kapjon a világjár-
vány miatt megzuhant légi köz-
lekedés. A HiSky vállalat Airbus 
A-320 típusú gépekkel repítené 
az utasokat Lisszabonba, illetve 
Dublinba. A portugál fővárosba 
április 25-étől kezdődően szer-
dán és vasárnap esti órákban in-
dulnának a gépek, míg Írország 
fővárosába április 22-étől hétfő-
nként és csütörtökönként lehet 
majd repülni. Iulian Scorpan, a 
HiSky vezérigazgatója szerint a 
moldovai vállalat azért döntött 
a kolozsvári bázis létrehozása 
mellett, mivel a kincses város-
ban nagy az igény az említett 
járatokra, nem utolsósorban a 
turisztikai társaságok részéről. 
Mint mondta, további bővítés-
ben gondolkodnak Kolozsváron, 
így hamarosan újabb beje-
lentéssel jelentkeznek. David 
Ciceo, a kolozsvári nemzetközi 
repülőtér igazgatója rámutatott: 
a világjárvány miatt megviselt 
légi forgalomnak jót tesz egy 
új szolgáltató megjelenése a 
piacon, főleg hogy a lisszaboni 
járat újdonságként hat majd a 
régióban. (Pap Melinda)
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