
Spontán sztrájkba kezdtek tegnap 
reggel a csíkszeredai készruhagyár 
alkalmazottjai, miután egy nappal 
korábban fizetési igazolásukon az-
zal szembesültek, kevesebb bért 
kaptak, mint amit szerintük a túl-
órák után megérdemeltek volna. 
A levonás azonban csak az utolsó 
csepp volt a pohárban – amint a 
felháborodott munkások elmond-
ták, a bajok három éve tartanak.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Reggel hét órakor még felvet-
ték a munkát, fél nyolckor 
már a gyár udvarán gyüle-

keztek tegnap a csíkszeredai kész-
ruhagyár alkalmazottjai. Ennyi idő 
kellett ahhoz, hogy a három év alatt 
felgyűlt keserűség, illetve az egy 
nappal korábban őket ért csalódás 
közös fellépésre késztesse a felhá-
borodott munkásokat. A szerdai fi-
zetésnapon ugyanis a dolgozóknak 

azzal kellett szembesülniük fizetési 
igazolásuk kézhezvételekor, hogy 
azon hat százalékkal kevesebb bért 
hagyott jóvá a gyár vezetősége – az 
indoklás szerint nem tudták a meg-
szabott határidőn belül teljesíteni a 
rendelést.

„Ezt nem tudjuk elhinni, mert 
a múlt hónapban minden héten 
háromszor napi négy órát túlóráz-
tunk” – vágnak szinte egymás sza-
vába a dühös munkások, miközben 
többen fizetési cédulájukat lobog-
tatják: a legtöbbjükön 400 és 700 lej 
közötti juttatás szerepel. „Én 1972 
óta dolgozom itt, és kapok 200 lej 
régiségpénzt, 300 lej előleget, a fi-
zetésről, túlórapénzről pedig jobb 
nem is beszélni” – panaszolja az 
egyik asszony, amihez több kollé-
ganője hozzáteszi: már az ételjegye-
ket is megvonták tőlük. „A bajok 
három évvel ezelőtt kezdődtek, 
amikor Tankó Erzsi vette át a ve-
zetést” – állítják egybehangzóan, 

és sorra fakadnak ki, milyen kö-
rülmények között kell dolgozniuk. 
Mint mesélik, már szabadságra sem 
akkor mehetnek, amikor szeretné-
nek, hanem azt az igazgató szabja 
meg. „Azt felelte nekünk, hogy 
sem húsvétkor, sem nyáron nem 
enged, hanem majd akkor, amikor 
ő úgy akarja, például decemberben. 
De hát mit csináljunk mi decem-
berben, amikor a család, a gyerekek 
nyáron vannak vakáción?” – hábo-
rognak a dolgozók. 

A munkások próbáltak magya-
rázatot kérni a gyár vezetőségétől, az 
igazgató és helyettese azonban hir-
telen nem volt elérhető. A több órán 
keresztül tartó sztrájk idején lapunk 
is megpróbálta elérni Tankó Erzsé-
betet, titkárnője azonban telefonon 
azt felelte, felettese nem tartózkodik 
a munkahelyen, és bár nincs szabad-
ságon, nem is tudja megmondani, 
mikor kerül vissza az irodába – majd 
gyorsan letette a kagylót.
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Három éve gyűlő panaszaikat sorolták a gyárudvaron sztrájkoló munkások fotó: mihály lászló

Sztrájk A cSíkSzeredAi kéSzruhAgyárnál

Elszakadt a cérnájuk

MegcSAppAnt A Megyei vérközpont vérkéSzlete

Véradók kerestetnek

FolyAtódnAk A cSAtornázáSi MunkálAtok Szentegyházán

Készülnek az átkötések

hirdetések

Minden év nyarán jellemző, hogy 
kevesebben mennek vért adni, de 
idén az ilyenkor megszokott szin-
tet sem éri el a véradók száma a 
csíkszeredai vérközpontban. Sza-
bó Erzsébet főasszisztens szerint 
minden vércsoportból hiány van.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Pár nappal ezelőtt egy, a sajtóban 
közzétett felhívással próbált 
önkéntes véradókat toborozni 

a vérközpont. A felhívás nyomán az 
elmúlt napokban többen is jelentkez-
tek véradásra, ám a hiányt még min-
dig nem sikerült megszüntetni. 

Szabó Erzsébet főasszisztens sze-
rint a jelenség minden nyáron tapasz-
talható, ám az idén az előző évekhez 
képest fokozottabb a véradók számá-
nak csökkenése. Így alakult ki az a 
helyzet, hogy gyakorlatilag minden 
vércsoportból hiány van, éppen csak 
a minimális sürgősségi készlet áll a 
vérközpont rendelkezésére. Nehezen 
tudják a műtött beteg számára biz-
tosítani a szükséges vérmennyiséget, 
mindig a hozzátartozókra, illetve az 
általuk toborzott önkéntes véradókra 
vannak utalva, ám a családtagok által 

véradásra összeverbuvált ismerősök 
sem mindig jelentenek megoldást 
a problémára. „Fontos volna, hogy 
olyanok jelentkezzenek egy-egy be-
teg számára vért adni, akiknek nem-
csak a vércsoportjuk, hanem az Rh-
faktoruk is megegyezik a betegével” 
– mondta Szabó Erzsébet. Elmesélt 
egy nemrég történt esetet, amikor 
egy más megyében műtött hargitai 
beteg számára toboroztak véradókat 
a családtagok, nyolc személy be is 
utazott véradásra a csíkszeredai köz-
pontba, ahol kiderült, hogy bár a vér-
csoportjuk megegyezik a betegével, 
az Rh-faktoruk nem. „Ilyen esetben, 
bár sajnáljuk, hogy fölöslegesen be-
utaztak, nem vehetjük le tőlük a vért, 
mert a készlethiány miatt nem tudjuk 
azt megfelelő Rh-faktorúra cserélni” 
– mondja a főasszisztens. 

És bár a vérhiány fennáll, olyan 
kritikus eset, hogy valakinek föltét-
lenül vér kelljen, és ne tudjanak adni, 
még nem történt. Van ugyanis a vér-
központnak egy nyilvántartása az 
állandó véradókról, és ha más meg-
oldás nincs, tőlük kérnek segítséget, 
őket hívják be véradásra. „Szerencsé-
re, hogy még vannak ilyen önzetlen 
emberek” – mondja Szabó Erzsébet. 

hArgitA Megye tAnácSA
– csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgákat hirdet
köztisztviselői állások betöltésére meghatározott időre a:

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságán:
 – tanácsos, i. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek: egyetemi végzettség záróvizsgával; a köztisztviselők 

jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírá-
sai; minimum 1 év szakmai tapasztalat; számítógép-kezelői ismeretek.

Közbeszerzés és közszállítás igazgatóságán:
 tanácsos, i. osztály, asszisztens szakmai fokozat 
Részvételi feltételek: egyetemi végzettség záróvizsgával; a köztisztviselők 

jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírá-
sai; minimum 1 év szakmai tapasztalat; számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2011. augusztus 31., 10 óra (írásbeli) és 2011. 
szeptember 2. (szóbeli vizsga). Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell le-
tenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon 
belül. 

Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bő-
vebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának Menedzsment igazgatóságán 
(Humánerőforrás részlegén) kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–
207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

 A CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KÓRHÁZ

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a sürgősségi részleg ( földszint + 
emelet) és az újszülött részleg bővítésére, a szülészet, nőgyógyászat, az 
újszülött részleg, a gasztro-enterológia, valamint az urológia részlegek 
feljavítására vonatkozó tervét Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. 
szám alatt benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8.30–16.30 között, valamint a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
székhelyén, Dr. Dénes László utca 2. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041).

A gerincvezeték elkészült, a rá-
csatlakozások pedig folyamatban 
vannak a készülő szentegyházi 
csatornahálózaton. A kormány-
pénzek késése azonban megne-
hezíti a munkálatokat, a befeje-
zési határidő egyre tolódik.

tamás Attila

Új alvállalkozóval folyta-
tódnak Szentegyházán a 
kanalizálási munkálatok, 

mivel a régi alvállalkozó munkája 
kívánnivalót hagyott maga után, 
ezért a beruházást kivitelező cég 
menesztette – tudtuk meg Mol-
nár Tibortól, Szentegyháza alpol-
gármesterétől. A kormánypénzek 
sem érkeznek megfelelő ütemben, 
ezért a munkálatok befejezési ha-

tárideje folyamatosan tolódik – 
tette hozzá az alpolgármester. A 
gerincvezeték, amely a városon 
hosszan húzódik, már elkészült, 
azonban néhány átkötés elkészí-
tése kimaradt, ezeken dolgoznak 
jelenleg. A Tavasz utcában befeje-
ződött, most az Üzem és az Ifjúság 
utcák kereszteződésénél folyik az 
ásás és a csövek elhelyezése, bekö-
tése. Emellett három átkötés van 
még hátra: a Berényi Margit utca 
végénél levő hídnál, valamint a 
Bethlen Gábor és az Ady Endre 
utcákban, és a pompaház üzem-
be helyezése is meg fog történni a 
közeljövőben. 

Az alpolgármester elmondta, a 
bekötések is nagyjából megtörtén-
tek, a vezetékre való rácsatlakozás 
idomait a polgármesteri hivatal 

állta, azonban a bekötést mindenki 
saját pénzéből kell fedezze. Fontos, 
hogy mindenki időben rácsatlakoz-
zon a fővezetékre, hiszen a felső ré-
szen később útjavítás veszi kezdetét, 
és annak függvényében kezdődhet-
nek el az aszfaltozási munkálatok, 
hogy mindenki rácsatlakozott-e a 
fővezetékre. 

Megtudtuk, hogy a csatorna-
hálózat kiépítésekor kimaradt né-
hány kisebb utca és olyan városrész, 
ahol kevés ház van, vagy éppen távol 
esik a fővezetéktől. Ezek csatorná-
zására egy másik beruházás kere-
tében kerül sor, melyet a Harvíz 
Kft.-vel közösen valósítana meg a 
helyi önkormányzat, és amelynek a 
megvalósíthatósági tanulmánya már 
elkészült, jelenleg pedig a kedvező 
elbírálásra vár. 


