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Autópálya vasúti 
sorompóval

Akár a mindenkori Románia jelképe is lehetne az 
észak-erdélyi autópálya nemrég elkészült, Nyárádtő 
és Radnót közötti, tizenegynéhány kilométeres sza-
kasza, amelyet jelentős hírverés közepette adtak át a 
forgalomnak. Persze az önmagában örvendetes tény, 
hogyha mégoly rövid szakasszal is, de tovább bővült 
az ország autópálya-hálózata, ráadásul Erdélyben.  
Csakhogy a szóban forgó ütem enyhén szólva is döb-
benetesen működik. A világon ugyanis vélhetően 
példa nélküli az, hogy egy autópálya-szakasz sorom-
póval ellátott vasúti átjáróban végződjön, amely ren-
deltetésszerűen üzemel is. Amikor vonat közeledik, 
akkor a sztráda végén álló sorompót leengedik, az 
autósoknak pedig a rövid, óránként 130 kilométeres 
száguldás után hosszú percekig várniuk kell, amíg a 
szerelvény elhalad, és a sorompót ismét fölemelik. 
Vagyis papíron ugyan jól mutat, hogy újabb autópá-
lya-szakaszt használhatnak az autósok, a valóság-
ban viszont jóformán semmit sem nyernek vele, hi-
szen aztán várakozni kényszerülnek.

Sovány vigasz, hogy zajlanak a szakasz folytatásá-
nak építési munkálatai, hiszen annak átadásáig még 
évekig kell várni. Így aztán a sztrádaszakasz még hosz-
szú ideig az autópálya karikatúrájaként működik majd.

Mint ahogy a romániai közlekedés összességében 
is abszurd. Közhelyszámba megy, hogy az eredeti 
tervek szerint az észak-erdélyi autópályának már hét 
éve Nagyváradtól Brassóig kellene nyúlnia, ehelyett 
azonban a fent említett, illetve a Kolozsvár körgyű-
rűjeként működő 52 kilométeres szakaszon kívül 
gyakorlatilag nem létezik – egyedül a magyar határ 
és Bihar község közötti 5 kilométeres szakasz építé-
sén dolgoznak, és amennyiben nem üt be semmilyen 
váratlan gikszer, év végére vagy jövő év elejére el is 
készülhet. A többi szakasz elkészülte azonban ködbe 
vész: a másik két Bihar megyei ütem megépítése óvá-
sok miatt késlekedik, a Szilágy megyei és a Maros-
vásárhelytől Brassóig tartó rész sorsáról pedig még 
mindig semmit sem tudni.

Az autópályák hiánya miatt sovány vigasz, hogy 
a meglévő, kétsávos főutakat felújították, vagy leg-
alábbis dolgoznak a felújításukon: a romániai gép-
járműállomány és a tranzitforgalom növekedése már 
régóta meghaladja a kapacitásukat, így bármilyen 
hosszabb utazás rémálommá válik, amelyben az em-
ber arra kényszerül, hogy hosszú percekig – rosszabb 
esetben órákig – „vonatozzon” egy kamion mögött. És 
ez még a jobbik eset: traktor, kombájn és lovaskocsi is 
lassíthatja a forgalmat – az ember néha már azon sem 
csodálkozna, ha egyes szakaszokon járókeretes idős 
hölgyek klubfoglalkozása miatt kellene rostokolnia.

(Igaz, az autópályák megléte sem jelent automa-
tikusan gondtalan és zavartalan közlekedést: közel 
három hete Magyarországon baleset, illetve felújítá-
si munkálatok miatt sikerült az M3-s, az M0-s és az 
M1-es sztrádán is dugóba kerülnöm, ami mintegy két 
órával nyújtotta meg a Nagyvárad–Sopron-távot – de 
azért mégiscsak mások az ilyen jellegű gondok, mint 
amikor harmadik világhoz méltó útviszonyok miatt 
tart indokolatlanul hosszú ideig az utazás).

Hasonló a helyzet a vasúti közlekedéssel is: az 
elöregedő járműpark miatt zsúfolásig telt, néhány 
kocsiból álló szerelvények araszolnak az egyre rosz-
szabb állapotban levő vágányokon. És ha még azt is 
hozzátesszük, hogy más, állami intézmények, szol-
gáltatások is egyre jobban leépülnek – jelen sorok 
szerzőjéhez például csupán heti két alkalommal jár a 
postás, pedig nem valamilyen eldugott zsákfaluban 
él, hanem Nagyvárad központjától gyalog alig félórá-
nyira –, akkor még teljesebb képet kaphatunk a ro-
mániai közállapotokról.

Ahol mindezek ellenére a politikum továbbra is a 
kisstílű iszapbirkózással foglalatoskodik, a kormány-
pártok évek óta amolyan ki nem kényszerített hiba-
ként egyik kormányválságot a másik után idézik elő, 
miközben a fontos infrastrukturális beruházásoktól 
szavazatszerző pénzosztogatásokkal vonják el a 
pénzt. Ezért aztán hiába tűnik úgy néha, hogy esély 
lehet a normalitásra: amint egy-egy rövid, viszonyla-
gosan nyugodt állapot során úgy éreznénk, hogy vég-
re zavartalanul haladhatunk előre, hirtelen szembe 
találjuk magunkat a leeresztett sorompóval.
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Némi remény mutatkozik arra, 
hogy az év végéig Marosvásár-
hely ismét régi önmagához és ne 
a szemét által ellepett Nápolyhoz 
hasonlítson. A városháza vala-
mennyit törlesztett a Salubriserv-
vel szemben felhalmozott adós-
ságából, a megyei tanács pedig 
ismét kiírja a hulladék begyűjté-
sére és elszállítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást.
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A közbeszerzési kiírás mielőb-
bi megismétlésével próbálja a 
Maros megyei önkormányzat 

megoldani Marosvásárhely és térsége 
hulladékkezelési gondjait. Mint isme-

retes, a gyűjtést és elszállítást lebonyo-
lító Salubriserv Rt. több millió lejes tar-
tozást halmozott fel a kerelőszentpáli 
gyűjtőállomást kezelő céggel szem-
ben, ezért az idén már másodjára for-
dult elő, hogy a csőd szélére sodródott 
vállalat szemetesautóit nem engedték 
be a telepre. A helyzet mielőbbi orvos-
lása érdekében a megyei tanács a kö-
zeljövőben megismétli a hulladék be-
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást.

Elfogadható ajánlatra várnak
A megyében a marosvásárhelyi a 
hét közül az utolsó övezet ahol nem 
sikerült még szerződést kötni az in-
tegrált hulladékgazdálkodási szol-
gáltatásokra – az Ecolect Közösségi 
Fejlesztési Társulás az év során a megye 
többi térségében már megkötötte az új 
hulladékgazdálkodási szerződéseket. 

A marosvásárhelyi övezetben azért 
nem sikerült eddig szerződést kötni, 
mert a közbeszerzési eljárás során 
egyetlen szolgáltató sem nyújtott be 
a műszaki előírásoknak megfelelő 
ajánlatot. A marosvásárhelyi övezet 
Marosvásárhely és Nyárádszereda 
város mellett 16 községet is magában 
foglal. Amíg a megye nem köti meg a 
szerződést az új szolgáltatóval, addig 
az övezethez tartozó önkormányza-
toknak kell biztosítaniuk a hulladék-
begyűjtést a saját településeiken. Így 
például Marosvásárhelyen a városhá-
zának kell biztosítania a köztisztasági 
szolgáltatásokat az új szerződés meg-
kötéséig. Ezt a csődeljárás alatt álló 
Salubriserv Rt.-n keresztül bonyolítja 
le. A köztisztasági vállalat gazdasági 
helyzetén tovább ront a polgármesteri 
hivatal, amely jó ideje nehézkesen és 
késéssel fi zeti tartozásait.

Több millió lejes tartozás
Idén már két ízben is előfordult, hogy 
a szentpáli szeméttelepen napokig 
nem fogadták a Salubriserv kukása-
utóit. Ezért februárban majdnem egy 
hétig nem vitték el a szemetet Ma-
rosvásárhelyről, augusztus második 
felében pedig négy napig. Míg az év 
elején a városvezetés a költségvetés 
hiányára fogta, hogy nem tudott idő-
ben fi zetni a Salubriservnek, a közel-
múltban pénzhiánnyal magyarázták 
a rendkívül kellemetlen helyzetet. 
Mindkét esetben a városi önkormány-
zat utólag valamennyit törlesztett, de 
a Salubriserv mindmáig több millió 
lejjel tartozik a kerelőszentpáli táro-
ló működtetőjének. Ştefan Murariu, 
az üzemeltető konzorcium megbí-
zottja elmondta, hogy a vásárhelyi 
köztisztaságiak még mindig jelentős 
hátralékkal rendelkeznek. Kifi zetési 
határidő ugyan nincs, de a szolgál-
tató nem fog a végtelenségig várni. A 
marosvásárhelyi polgármesteri hiva-
tal szóvivője, Cosmin Blaga szerint a 
kialakult helyzetért nem a városháza, 
de még csak nem is a Salubriserv a 
felelős, hanem a megyei önkormány-
zat, mert rosszul szervezte meg a ver-
senytárgyalást az új szolgáltató kivá-
lasztására. A tartozásokért pedig „a 
tanácsosok felelnek”, mert nem sza-
vaztak meg elegendő pénzt a szemét-
gyűjtési és szállítási szolgáltatásért.

ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS OLDHATJA MEG A VÁSÁRHELYI ÉS KÖRNYÉKBELI GONDOKAT

Nekifutás a „szeméthegynek”

Nehezen kel lába a szemétnek. Többször meggyűlt a bajuk a marosvásárhelyieknek az utcán felhalmozódott hulladékkal
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Egységesítik a hulladékbegyűjtést Hargita megyében

Noha működőképes, egyelőre még nem lehet tudni, mikor üzemelik be a 
Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert. Nemzetközi közbe-
szerzési eljáráson választják ki a szolgáltatókat, ez még idén megkezdődhet. 
Két szakaszban, állami fi nanszírozású programok segítségével készültek el 
az elmúlt években a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer-
hez tartozó létesítmények. Mint a Hargita megyei önkormányzat alelnöke, 
Barti Tihamér a Székelyhon kérdésére elmondta, készen áll a gyergyóremetei 
hulladékgazdálkodási központ, a csíkszeredai, illetve a korondi hulladéktö-
mörítő állomás, bezárták a régi hulladéklerakókat, megépült a munkaponto-
kat ellátó közmű-infrastruktúra, és nagyrészt elkészültek a megközelítő utak. 
Mindez azonban nem elég ahhoz, hogy a rendszert beüzemeljék: a szolgálta-
tással szakosodott cégeket kell megbízni, ezeket pedig nemzetközi közbe-
szerzési eljárás során választják ki – ismertette Barti Tihamér. Az alelnök 
szerint annak ellenére, hogy a közbeszerzési dokumentumok munkapéldá-
nyai már évek óta készen vannak, a folyamatos törvényváltozások, a munká-
latok befejezésének csúszása és a korondi hulladéktömörítővel kapcsolatos 
perek késleltették a közbeszerzési eljárás elindítását, de idén ez várhatóan 
megtörténik. Az alelnök elmondta, a megyei integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer beüzemelése nem hoz jelentős változásokat a hulladékgyűjtés 
terén. A tevékenység viszont egy egységes, minden részt vevő önkormányzat 
által elfogadott szabályzat alapján, a 67 tagot tömörítő közösségfejleszté-
si társulás folyamatos ellenőrzésével, az új felszerelések és technológiák 
használatával, a Hargita megyében keletkezett háztartási hulladék meny-
nyiségének, összetételének, „útjának” folyamatos nyomon követésével fog 
történni – részletezte. Hozzátette, fontos szerepet kap majd az összegyűjtött 
vegyes hulladék szétválogatása, és az újrahasználható, komposztálható, 
éghető hulladék megfelelő értékesítése. Barti Tihamér azt mondta, a jelenleg 
alkalmazott árszintekhez képest a hulladékgyűjtés és elszállítás díjának nem 
kellene lényegesen változnia. Jelenleg Hargita megyéből a hulladék jelentős 
részét a Cekend-tetőn épült lerakóba szállítják, de az Eco-Csík Kft. által gyűj-
tött vegyes hulladékból Brassóba is jut, az ottani telepre. (Kovács Attila)




