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Jogaik tiszteletben tartását kérik
Csíkszeredában is csatlakoztak az országos tiltakozásokhoz a börtönőrök
• Vuvuzeláktól volt 
hangos csütörtök 
délben a csíkszeredai 
büntetés-végrehajtási 
intézet környéke, ahol 
mintegy 50 börtönőr 
fejezte ki tiltakozását 
a bérek, a munkaerő-
hiány és az elavult 
munkaeszközök miatt.

ISZLAI KATALIN

D ecember óta országszerte 
sztrájkolnak a börtönőrök, 
csütörtökön pedig a csík-

szeredai büntetés-végrehajtási 
intézet is bekapcsolódott a tiltako-
zásokba. Az intézet elé vonult al-
kalmazottak beszédes feliratokkal, 
hangosbemondón közölt üzenetek-
kel és vuvuzelákkal nyomatékosí-
tották érveiket.

Három célkitűzés

Mint Gál Csaba szakszervezeti el-
nöktől a helyszínen megtudtuk, 
három fő oka volt a tiltakozási ak-
ciónak. Egyik céljuk annak eléré-
se, hogy a törvény által szavatolt 
jogai kat tiszteletben tartsa a jelen-

legi kormány. Tudni kell ugyanis, 
hogy a 2017-ből származó 153-as 
közalkalmazotti bértörvény ér-
telmében négy éven keresztül 
minden évben béremelést kellett 

volna eszközölni többek között a 
börtönőrök esetében. Ez 2019-ben 
és 2020-ban meg is valósult, az 
idei évre azonban befagyasztotta 
a béreket a kormány. 

Gál Csaba elmondása szerint a 
börtönőrök alapfi zetéséhez külön-
böző juttatások tevődnek hozzá, a 
gond viszont az, hogy a kormány-
nak szándékában áll ezen bérpótlé-

kok csökkentése is, így a börtönök 
alkalmazottai attól tartanak, hogy 
még a jelenlegi szintnél is alacso-
nyabbak lesznek a béreik.
A fi zetésekkel kapcsolatos elégedet-
lenség mellett a börtönökben jellem-
ző súlyos munkaerőhiányt is kifogá-
solták a tiltakozáson. Folyamatosan 
kérik a személyzet bővítését, de ez 
nem történik meg, mi több, a nyug-
díjazások miatt egyre csökken a lét-
szám. Országos szinten a rendelke-
zésre álló 20 ezer munkahely 
közül mindössze 12 ezer 
van betöltve, a csíkszeredai 
büntetés-végrehajtási inté-
zetben pedig a 270 helyből 
mindössze 160. Mindezek 
mellett a nem megfelelő 
munkaeszközök ellen is felemelték 
hangjukat, Gál Csaba példaként em-
lítette az elavult fegyverek és gépjár-
műpark okozta nehézségeket. „Tel-
jes bizonytalanságban vagyunk, 
mivel még az országos költségvetés 
sincs elfogadva, és az igazságügyi 
minisztérium, amelyhez tartozunk, 
semmit sem közöl felénk. December 
óta senki sem tárgyalt velünk, ezért 
addig folytatjuk a tiltakozásokat, 
ameddig a törvény által biztosított 
jogainkat ki nem harcoljuk” – hang-
súlyozta a szakszervezeti elnök.

Hangot adtak elégedetlenségüknek. Tiltakozással álltak ki 
jogaikért és a jobb munkakörülményekért a börtönőrök 
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Segítséget kér 
a múzeum
Minőségi kivitelezésű 
katalógust tervez kiadni a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum. Az elképzelés szerint 
a kiadvány a 19. század végén, 
valamint a 20. század első 
felében Székelyudvarhelyről 
kiadott és forgalomba helye-
zett képeslapok ábrázolásai 
révén mutatja be a város törté-
netét, építészeti és társadalmi 
életének változását. A kötet 
tartalmi magvát a múzeumi 
képeslapgyűjtemény alkotja 
majd. A Haáz Rezső Múzeum 
által nem birtokolt korabeli 
képeslapok felhasználási jogát 
már megszerezték több köz-
gyűjteménytől, ám ezt a kört 
kibővítenék a magánszemélyek 
által birtokolt régi képeslapok 
bevonásával is. Ezért akik 
1945-ig kiadott székelyudvar-
helyi képeslapokat őriznek, és 
hajlandók ezekkel gazdagítani 
a tervezett kiadványt, a 0266-
218375-ös telefonszámon, 
illetve az info@hrmuzeum.ro 
címen jelentkezhetnek vagy 
érdeklődhetnek a programról.
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A műtrágyaüzemben mutatták 
be tegnap a tájékoztató füze-

tecskét, amely egyebek közt arról 
szól, hogy mi a tennivaló abban az 
esetben, ha súlyos baleset történik 
a kombinátban. Természetesen az 

illetékes hatóságoknak, a 
vészhelyzeti felügyelőség-
nek is kell tennie egy ilyen 
esetben a dolgát – hangsú-
lyozta az eseményen jelen 
lévő Raed Arafat államtit-
kár, aki arról beszélt, hogy 

olyan eseményekről van 
szó, amelyeket nem szeretnénk, ha 
megtörténnének, de tudni kell, mit 
tegyen a lakosság, ha mégis bekö-
vetkeznének. Az eseményen Soós 
Zoltán marosvásárhelyi polgármes-
ter is jelen volt, és elmondta, bár 
értékeli ezt a kezdeményezést, a la-

kosság aggodalmát jogosnak tartja. 
Fontos, hogy tiszta levegője legyen 
Marosvásárhelynek, amit a gépjár-
műforgalom csökkentésével és az 
Azomaros által kibocsátott szennye-
ződés nullára csökkentésével lehet 
elérni – hangsúlyozta. 

A vegyipari kombinátról

Az 1962-ben alapított vegyipari 
kombinát az ország egyik legjelen-
tősebb ipari létesítménye, amely 
műtrágyát állít elő, Maros megyé-
ben pedig a legtöbb munkaerőt 
foglalkoztató cég: 2500-an dol-
goznak ott, zömében Marosvásár-
helyről, illetve a környező telepü-
lésekről – hangzott el a csütörtöki 
tájékoztatón, akárcsak az, hogy a 
jövőre hatvanadik évét ünneplő 
üzem újabb beruházásokkal sze-

retné tovább csökkenteni a lég-
szennyezést. Steliana Petraș üzemi 
orvos a bemutatott kiadvánnyal 
kapcsolatosan elmondta, fontos, 
hogy a lakosság tudja, mit gyárta-
nak a létesítményben, melyek a ter-
mékek összetevői, hogyan működik 
az üzem, és mit kell tenni, ha vala-
milyen baleset történik. Egy baleset-
nek nagyon minimális az esélye, de 
azért fel kell készülni rá – hangsú-
lyozta az orvos.

A tájékoztató kiadványt a Ma-
ros Megyei Vészhelyzeti Felügyelő-
séggel közösen hozták létre. Călin 
Handrea ezredes elmondta, vannak 
belső és külső vészhelyzeti tervek 
arra vonatkozóan, hogy mit tesz a 
tűzoltóság, a rohammentő-szolgálat, 
ha szükséges. Egy új zöldövezet ki-
alakítását, mint kihívást, említette 
Mara Togănel prefektus, aki szerint 
szükséges egy ilyen tájékoztató jel-
legű kiadvány, hiszen nemcsak a 
statisztikai adatok fontosak, de a 
biztonság növelése is.

Mi a teendő egy esetleges kombinátrobbanás esetén?
• Három nyelven, románul, magyarul és angolul tájékoz-
tatja Marosvásárhely, Maroskeresztúr és Marosszentki-
rály lakosságát az a kiadvány, amely elérhető az Azoma-
ros (Azomureș) vegyipari kombinát honlapján, és amelyet 
március 10-én 68 ezer postaládába juttatnak el.

Az Azomaros kombinát. Fontos, hogy tiszta 
levegője legyen Marosvásárhelynek

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE




