
#japánsztrájk  #tömegközlekedés  #hálózatépítés
szennyvíz

Csíkszék
2 0 2 1 .  J Ú N I U S  2 1 . ,  H É T F Ő A K T U Á L I S 3

• Japánsztrájk formá-
jában tiltakoznak az 
alacsony bérek és a 
rossz munkakörülmé-
nyek miatt a csíksze-
redai tömegközleke-
dési vállalat sofőrjei. 
A cég vezetője sajnálja 
a kialakult helyzetet, 
a megoldás azonban a 
városházát terheli.

K O Z Á N  I S T V Á N

A z elégedetlenség kinyilvání-
tásának a lehető legkorrek-
tebb formáját választotta az 

önkormányzati tulajdonú Csíki Trans 
Kft . tíz sofőrje: japánsztrájkkal, tehát 
fehér karszalaggal tiltakoznak az 
alacsony bérek és az egyre gyatrább 
állapotú buszok miatt. A vakációs 
jegyekről és ételutalványokról csak 
álmodó járművezetők csütörtökig 
mindenképp tiltakozni fognak – a 
munkájukat azonban elvégzik.

Miért csütörtökig?

„Nem kérdés, hogy egyetértünk a 
felháborodásukkal” – nyugtázta 
rögtön a pénteki megkeresésünk 
legelején Veres Sz. János, a csíksze-
redai városi tömegközlekedést mű-
ködtető Csíki Trans Kft . ügyvezető 
igazgatója, akitől megtudtuk: a múlt 
heti egyeztetésük után csütörtökön 
ülnek le ismét a csíkszeredai város-
háza jogászaival és a városvezetés-
sel, hogy valahogy megoldást talál-
janak a kialakult helyzetre. A kezük 
ugyanis meg van kötve, hiszen az 
idei állami költségvetés vonatkozó 
pontja értelmében – magyarázza az 
igazgató – tételesen szerepel, hogy 

„az állami cégeknél csak abban 
az esetben szabad fi zetést emelni, 
ha nincs veszteség. Mi azonban a 
túlélés határán billegünk, hiszen 
a koronavírus-járvány szigorításai 
miatt tavaly és idén több hónapon át 
kevesebben használták a buszokat, 
mint szokták általában. Paradox 
tehát a helyzet, hiszen olyan körül-
mények között kell megoldást talál-
nunk a béremelésre, hogy közben az 
élelmiszerek és az üzemanyag ára 
ugrásszerűen megnövekedett.” Az 

ügyvezető szerint egyébként az ön-
kormányzat nyitottan viszonyult a 
kérdés rendezéséhez.

Több százezer kilométerben

Az alacsony bérek mellett a jármű-
park is megérett a cserére – ez is a 
tiltakozás egyik pontja. Veres Sz. 
János ezzel kapcsolatban azt mond-
ta, hogy több mint három éve zajlik 
egyfajta előkészítés 23 busz beszer-
zésére, amit 2023-ig mindenképp 

meg kell oldani, ellenkező esetben 
elúszik az egyik megnyert európai 
uniós nagyberuházás (egyébként 
ennek részeként a cég által üzemel-
tetett buszpályaudvart is újjáépítik, 
helyet biztosítva az új buszoknak is). 
„Addig is néhány buszt próbálunk 
haszonbérbe venni. A haszonbér 

azonban nem olyan egyszerű, ahogy 
elsőre gondolnák. Csíkszeredában 
ugyanis 8–10 méter hosszú buszok-
ra van szükség a szűk körforgalmak 
és a volt Postabank előtti »szökte-
tők« miatt, ahol a hosszabb tengely-
távú buszok azonnal felakadnak. 
A legtöbb cég úgy hozna be ilyen 
buszokat az országba, hogy azokat 
nem haszonbérbe, hanem eladásra 
kínálja, ez azonban nem jó nekünk. 
Tíz méter körüliek talán kerülnének, 
most is van 4 ilyen járművünk. A 
kisebb Mercedes Sprinter buszaink 
egyenként legalább 700 ezer kilomé-
tert futottak” – magyarázta.

Mint megtudtuk, jegydrágítás-
ban nem gondolkodnak, a jegyár-
változást egyébként is az önkor-
mányzatnak kell kérvényeznie és a 
testületnek kell rábólintania. 
„Az utasok tűréshatárait 
mindenképp fi gyelembe kell 
venni.” Egyébként ha a bu-
szon vásárolnak jegyet, egy 
út 4 lejbe kerül, ám ha előre 
megveszi vagy a buszon cso-
magban vesz jegyeket az utas, akkor 
5 lejes jegy is van, ami két útra jogosít 
fel. Ezzel is azt szorgalmazzák, hogy 
a buszsofőrök ne a jegyadással tölt-
sék az idejüket.

Használhatatlan buszmegállók

A sofőrök munkáját az is nehezíti, 
hogy Csíkszereda központjában 
gyakorlatilag nem tudják használ-
ni a buszmegállókat, mivel azokat 
rendszeresen elfoglalják az autók, 
emiatt az úttesten kell letenniük és 
felvenniük az utasokat, így azonban 
forgalmi dugók alakulnak ki. „Ne is 
mondja” – summázza ezzel kapcso-
latban Veres Sz. János, aki az évek 
óta hangoztatott majdani helyi rend-
őrségben látja a megoldást. Az álla-
mi rendőrség időnként megbírságol-
ja ugyan a buszmegállókat elfoglaló 
autósokat, ám rögtön újra betelnek 
a buszmegállók, ahogy elhagyja a 
helyszínt a rendőrség. 

Megszokott látvány, hogy 
a csíkszeredai Kossuth Lajos 
utcai buszmegállókat teljesen 
elfoglalják a személygépkocsik
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A vízügyekkel foglalkozó kö-
zösségi fejlesztési társulások 

szövetségének hargitafürdői talál-
kozóján főként az erdélyi megyék 
képviselői egyeztettek pénteken 
azokról a problémákról és lehető-

ségekről, amelyek minden térségre 
jellemzők. Ezek közé tartozik pél-
dául a víz- és szennyvízhálózatok 
hiánya a kis lélekszámú vidéki te-
lepüléseken. Az ülést követő sajtó-
tájékoztatón elsőként a Hargita Víz 
Közösségi Fejlesztési Társulás elnö-
keként Korodi Attila csíkszeredai 
polgármester osztott meg részlete-
ket a találkozóval kapcsolatosan. 

Mint mondta, az egyesületek arra 
törekszenek, hogy az új európai 
uniós fi nanszírozási időszakban 
minél nagyobb összegeket tudjanak 
szánni azokra a településekre, ahol 
még nincs kiépítve minőségi ivóvíz- 
vagy csatornahálózat. Példaként a 
Csíkszeredához tartozó Csibát emlí-
tette, ahol a POIM-program túl me-
rev szabályozása miatt nem tudták 
kiépíteni a szennyvízhálózatot (en-
nek létrehozása a programban csak 
a legkevesebb 2000 lélekszámú te-
lepüléseken valósítható meg). Egy 
új kezdeményezésnek köszönhető-
en azonban jövőre a kis lélekszámú 
közösségek számára is elérhetővé 
válik ez a szolgáltatás. Erről már 
Tánczos Barna környezetvédelmi, 

vízügyi és erdészeti miniszter be-
szélt bővebben.

Sok települést érint

A miniszter elmondása szerint az 
általa vezetett szaktárca a helyreállí-
tási terv keretében egymilliárd eurós 
támogatást nyújt csatornahálózatok 
kiépítésére, bővítésére és a rácsatla-
kozási hatékonyság növelésére. Eb-
ből 200 millió euróval a kétezer főnél 
alacsonyabb népességgel rendelkező 
közösségek számára támogatják a há-
lózatok létrehozását. Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
elmondta: a megyében 102 olyan te-
lepülés van, ahol még háromszáznál 
is kevesebb személy él. Ezt követően 

Vasile Dărăban, a vízügyekkel foglal-
kozó közösségi fejlesztési társulások 
országos szövetségének elnöke arról 
beszélt, hogy számos vidéki települé-
sen nemhogy szennyvíz-, de még ivó-
vízhálózatok sincsenek kiépítve, 
ami nagy problémát jelent. 
Felsorolta a hasonló beru-
házásokat hátráltató ténye-
zőket, külön kitérve arra, 
hogy eddig a 2000 fősnél ki-
sebb településeken nem le-
hetett szennyvízhálózatokat 
kiépíteni, és üdvözölte az újítást, 
ami ezt a továbbiakban lehetővé teszi. 
Az eseményen többek között Bogáti 
Csaba, a Harvíz Rt. vezérigazgatója 
és Páll Árpád, a Hargita Víz Egyesület 
ügyvezető igazgatója is jelen volt.

Az alacsony lélekszámú településeken is kiépíthetővé válik a szennyvízhálózat
• Kihívásokról, finanszírozási lehetőségekről egyezte-
tett Hargitafürdőn a vízügyekkel foglalkozó közösségi 
fejlesztési társulások országos szövetsége. A pénteki 
ülésen többek között Vasile Dărăban, a társulásokat 
tömörítő szövetség elnöke és Tánczos Barna környezet-
védelmi, vízügyi és erdészeti miniszter is jelen volt.

Tiltakoznak a buszsofőrök
Lestrapált buszok, alacsony fi zetések, japánsztrájk Csíkszeredában




