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Románia, az árnyékszékek országa
A romániai lakosság szinte egynegyedének a kertje végében van az illemhelye

S Z U C H E R  E R V I N

Elkeserítő adatokat közölt az 
Országos Statisztikai Intézet 
(INS) a romániai lakosság ve-

zetékesvíz-fogyasztását, valamint a 
csatornahálózatra való csatlakozást 
illetően. Ebből kiderül, hogy bár 
az utóbbi évtizedben az országban 
javultak az erre vonatkozó adatok, 
az Európai Unió országai között to-
vábbra is Romániában a legnagyobb 
az aránya azoknak, akik nem ren-
delkeznek fürdővel, zuhanyzóval és 
beltéri illemhellyel. Románia nem-
csak hogy a maga 22,4 százalékával 

az Unió sereghajtója, de mint 
egy másik, az Eurostat által 
végzett felmérésből kiderül, 
lemaradása a többi kullogó 
államhoz képest is hatalmas. 
Az országot megelőző Bulgá-

riában például a kinti vécére 
kényszerülő lakók aránya 13,7 szá-
zalék. Magyarországon az arány 
3,1 százalék, ami szintén elmarad 
az EU két százalék körüli átlagától. 
„Ahhoz képest, hogy Romániában a 
beltéri illemhellyel nem rendelkező 
lakók aránya ezelőtt öt-hat évvel 36 
százalék volt, a mostani 22 százalék 
komoly előrelépésnek számít. Csak 
hát még mindig messze áll a nor-
malitástól” – értékelte a helyzetet 
Borbély László. A kormány Fenn-
tartható Fejlődés Főosztályát vezető 
egykori környezetvédelmi miniszter 

rámutatott: a nyilvános vízellátó 
rendszerhez csatlakozottak aránya 
is alacsony, az eldugott kis falvak-
ban és tanyákon a helyzet siralmas.

Hiányzó feltételek

Felvetésünkre, hogy a hatóságok 
miért nem kötelezik legalább a 
nagyvárosokat a csatornahálózat 
kiépítésére, Borbély azt mondta: ez 
magától értetődő volna. Hozzátet-
te, Izraelben olyan városrészeket is 
látott, ahol még egyetlen ház sem 
épült, de a földből a vezetékek már 
„kinőttek”, közben Bukarestnek 
egész lakóövezetei vannak, mint 
például a Ferentari, ahol a negy-
ven-ötven évvel ezelőtt megépült in-
gatlanokat a mai napig nem sikerült 
a szennyvízhálózatra csatlakoztat-
ni. Míg a bukaresti negyedet a ro-
mán főváros talán legfélelmetesebb 
városrészeként tartják számon, Ma-
rosvásárhely adózási szempontból 
luxusövezetnek számító jeddi kijá-
ratánál is hasonló a helyzet. Azzal a 
különbséggel, hogy az itt lakók nem 
negyven, hanem „mindössze” húsz 
éve várnak a csatornarendszer át-
adására. Borbély László elmondta, 
országszerte számos olyan polgár-
mesterrel találkozott, aki a válasz-
tási kampányban vízhálózatot adott 
át, de ugyanakkor ellenezte a szeny-
nyvízcsatorna-rendszer megépíté-
sét. „Egyeseknek csak a vezetékes 
víz bevezetése volt fontos, a csator-
názás nem érdekelte őket, holott a 

törvény szerint a kettő együtt jár. 
Egyes elöljárók pereskedni is képe-
sek voltak ezért” – mondta Borbély. 
Hozzátette: mivel pluszköltséget 
igényel, sokszor a lakókat is nehéz 
meggyőzni arról, hogy a szennyvíz 
lefolyásának megoldása higiéniai 
és környezetvédelmi kérdés. Továb-
bi akadály a bürokratikus rendszer. 
Borbély felelevenítette, hogy egy 
évtizeddel korábban, amikor a kör-
nyezetvédelmi tárca élére került, 
Románia az első volt az EU-ban az 
aláírt víz- és csatornázási beruhá-
zási szerződések számát tekintve. 
„2013-ban kiderült, hogy a papírra 
fektetettekből nagyon kevés való-
sult meg” – számolt be. A tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a bürokrácia, 
az óvások és az esetleges perek kés-
leltetik a folyamatot. Borbély László 
a marosvásárhelyi székhelyű Aqua-

serv példáját hozta fel: a regionális 
szolgáltató négy évet várt, míg a 
konzultáns cég előkészítette a köz-
beszerzési eljárást.

Nem büntetnek, nevelnek

Kérdésünkre, hogy segítené-e az 
ügyet, ha az egészségügyi miniszté-
rium bírságolná az önkormányzato-
kat, amelyek még a tanintézmények 
vízellátásáról és csatornázásáról 
sem gondoskodnak, Vass Leven-
te, a szaktárca frissen kinevezett 
államtitkára nemmel válaszolt. 
Kifejtette, a közegészségügyi igaz-
gatóságok eddig is megtagadták a 
működési engedély kibocsátását, 
azonban a pénzbüntetés pontosan 
azokat sújtaná, akik éppen anya-
gi gondok miatt nem vezették be a 
vizet az iskolába. „Azzal meg, hogy 

bezáratunk egy iskolát vagy óvo-
dát, a gyerekeket büntetnénk. A 
lényeg a nevelésen van, ebben tud 
segíteni a hatóság” – hangsúlyoz-
ta a szakpolitikus. Emlékeztetett 
egy másik felmérésre, miszerint a 
világjárvány előtt a hazai lakos-
ságnak csupán fele mosott kezet az 
illemhely használata után. A másik 
gondot falun a kinti illemhelyek 
és az istállók elhelyezése jelenti. 
Számos gazdaságban ezek szinte 
törvényszerűen a vízlelőhely fölött 
vannak, az innen származó levek 
pedig beszivárognak a kútba. „Az 
egész rendkívül komplex fejlesztési 
kérdés, amelyben három miniszté-
rium összefogására volna szükség: 
az egészségügyi tárca mellett a fej-
lesztési, illetve az oktatási miniszté-
rium bevonására is szükség volna” 
– vélekedett Vass Levente.

Faluhelyen ma sem ritka a kültéri 
illemhely, és sok helyen nincsen 
csatornahálózat

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

• Az utóbbi öt évben lényegesen nőtt az angol vécé-
vel rendelkező romániai háztartások aránya, de így is a 
lakosság szinte negyede még nem rendelkezik beltéri 
illemhellyel. Míg az Unióban 2% körül van azon polgárok 
aránya, akiknek a lakóhelyén nincs beltéri vízöblítéses 
illemhely, Romániában a lakosság 22,4%-a nélkülözi a 
civilizáció egyik fokmérőjének számító angol vécét.

Gazdafórum
Ma 13 órától az idei év mező-
gazdasági kérdéseiről, valamint 
a Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA) 
támogatásairól tartanak tájé-
koztatót Gyergyószentmiklóson,  
a tanácsteremben (a régi mozi 
emeletén).

Mezőség mosolya
A Maros Művészegyüttes febru-
ár 22-én, hétfőn 19 órától Mező-
ség mosolya című előadásával 
lép fel Csíkszeredában, a Városi 
Művelődési Házban. Jegyvásár-
lás a Hargita Együttes székhe-
lyén 8 és 16 óra között, illetve az 
előadás előtt egy órával a Városi 
Művelődési Házban lehetséges, 
online pedig a bilete.ro oldalon.

• RÖVIDEN 

A képviselők és a szenátorok szer-
dai együttes ülésükön először 

jóváhagyták a honatyák jogállásá-
nak kérdéseivel foglalkozó szakbi-
zottság összetételét, illetve Ludovic 
Orban házelnök javaslatára azt is 
nagy többséggel megszavazták, 
hogy a bizottsági ülést követően, 
még aznap napirendre tűzzék a 
honatyák különleges nyugdíjá-
nak eltörlését célzó jogszabályt. 
A szakbizottság össze is ült, hogy 
megvitassa a témában eléje terjesz-
tett három – a szociáldemokraták 

(PSD), a liberálisok (PNL), illetve az 
USR–PLUS szövetség által benyúj-
tott – jogszabályjavaslatot. Végül 
a testület a PSD-s javaslatot támo-
gatta szavazatával, de a többiből 
átemelve is fogadtak el módosító in-
dítványokat. Sokak szerint viszont 
alkotmányossági aggályokat vet fel 
egy, az USR-s javaslatból átvett elő-
írás, ami szerint a hatályos nyugdí-
jakat is eltörölnék. Sajtóértesülések 
szerint a PNL és az USR–PLUS utó-
lag hajlandóságot mutatott ennek 
elutasítására, az RMDSZ pedig azt 

jelezte, hogy tartózkodni fog a sza-
vazásnál. Amikor a két ház ülésén 
napirendre került a szakbizottság 
által támogatásra javasolt verzió, 
a honatyák meg is kezdték a parla-
menti vitát. Ludovic Orban felszó-
lalásában azt hangsúlyozta, „sen-
kinek sem volna szabad előjogokat 
biztosítani”, és „a törvényeket a 
polgárokért kell meghozni”, a par-
lament pedig most bizonyíthat.

Olcsó populizmus?

„Ma javítunk egy keveset a nagy ja-
vításból a romániai nyugdíjak terén” 
– ígérte felszólalásában Dan Barna, 
az USR–PLUS társelnöke. Az RMDSZ 
nevében Turos Loránd szenátusi 
frakcióvezető szólalt fel, aki olcsó 
populizmusnak, demagógiának és 
szemfényvesztésnek nevezte, ahogy 

a román politikai pártok  eltörlik a 
képviselők és szenátorok speciális 
nyugdíját. „Felelős, nem pedig po-
pulista intézkedéseket hozó poli-
tikusokra van szükség. Az RMDSZ 
csak abban az esetben tudja megsza-
vazni a speciális nyugdíjak eltörlé-
sét, amennyiben az minden 
kategóriára vonatkozik. Ez 
az egész parlamenti pro-
cedúra szemfényvesztés, 
nem rendezi a nyugdíjak 
helyzetét, nem oldja meg a 
méltánytalan helyzeteket, és 
nem csökkenti az állami költségve-
tésre nehezedő terhet” – jelentette 
ki Turos Loránd. A szövetség képvi-
selői és szenátorai nem szavaztak. A 
román állam jelenleg nagyjából 37 
millió lej értékben fi zet különleges 
nyugdíjat 870 volt képviselőnek és 
szenátornak. (Bálint Eszter)

Eltörölte a parlament a honatyák különleges nyugdíját
• 357 támogató szavazattal fogadta el szerdán a bukares-
ti parlament két háza a honatyák különleges nyugdíjának 
eltörléséről szóló törvénytervezetet. Az RMDSZ harminc 
képviselője és szenátora jelen volt a szavazáson, ám nem 
szavazott. Szakemberek szerint az elfogadott jogszabály 
alkotmányossági kérdéseket vet fel.




