
Ma még több géppel dolgoznak, ám jövőtől 
szinte az összes eddigi munkafázist elvégzi 
majd az új sókitermelő marógép
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Beszüntetik a robbantásokat
Teljesen átalakul a kitermelés módja a parajdi sóbányában jövő tavasztól

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Húszmillió lejbe kerül az a 
nagy teljesítményű sókiter-
melő marógép, amely szinte 

az összes eddig alkalmazott mun-
kafázist kiváltva bányássza majd a 
sót a parajdi bányában jövő tavasz-
tól. A nagy értékű fejlesztés révén 
olcsóbb és sokkal hatékonyabb lesz 
a sókitermelés Parajdon, ugyanak-
kor lényegesen biztonságosabb is, 
hiszen megszüntethetik a robban-
tásokat a négyszáz méter mélyen 

található tárnákban – tudtuk 
meg Seprődi Zoltántól. A bá-
nya vezérigazgatója ugyan-
akkor azt is elmondta, hogy 
környezetkímélőbbé válik a 
kitermelés, ugyanis a ma-
rógép elektromos árammal 
működik. „Ez egy 106 ton-

nás gép, amely önállóan ki-
ássa az útját és kitermeli a sót. 

A réselőgép az elektromos, de min-
den más – a fúrógépek, rakodók, 
illetve azok, amelyekkel minden 
robbantás után lefaragtuk, leszed-
tük a meglazult sót – dízel üzem-
anyaggal működő gép. Ezeket a 
munkafázisokat mind elvégzi majd 
a marógép” – fogalmazott a bánya 
igazgatója, hozzáfűzve, hogy az 
egyetlen dízel meghajtású munka-

gép a sókitermelő berendezés mögé 
beálló teherautó marad majd, amely 
elszállítja a kitermelt sót.

Növekvő kapacitás

Amellett, hogy a beruházás által 
csökken a kitermelés költsége, a 
kapacitás több mint duplájára, 250 
ezer tonnás éves mennyiségre nő. A 
kapacitásnövekedés pontos értéke 
nem is annyira mérvadó, inkább az 
számít, hogy mekkorák lesznek a 

megrendeléseik és hol állnak meg 
a kitermelési költségek, ugyanis 
a modern marógéppel teljes egé-
szében biztosítani tudják majd a 
megrendelt sómennyiségeket – ma-
gyarázta Seprődi Zoltán. A parajdi 
sóbánya 90 százalékban az utak téli 
csúszásmentesítéséhez termel sót, 
és mint azt kérdésünkre a bánya 
vezérigazgatója elmondta, előfor-
dult már, hogy nem tudták azonnal 
teljesíteni a megrendeléseket, ezért 
szükség van a kapacitás növelésére. 

A nagy értékű beruházáshoz az 
Országos Sóipari Társaság (SAL-
ROM) biztosítja a fi nanszírozást. 
A beszerzést már elindították, és 
Ausztriában megkezdődött a nagy 
profi lú sókitermelő marógép legyár-
tása, amelyet várhatóan jövő év má-
jusában kezdhetnek el használni a 
parajdi bányában. Azért kell még 
legyártani, mert ez a berendezés 
nem sorozatgyártásban készül – 

mondta el a bányaigazgató. A maró-
gépet egyébként darabokban fogják 
leszállítani a mélybe, és a bányá-
ban szerelik majd össze.

Seprődi Zoltán szerint nemhogy 
a parajdi sóbányában, hanem or-
szágszerte sem történt korábban 
ilyen sóbányászati beruházás. Ki-
tért arra is, hogy tíz esztendőbe telt 
számára előkészíteni ezt a beruhá-
zást, ami az új kitermelési módnak 
a bejegyeztetésétől a jóváhagyási, 
engedélyeztetési folyamatokon át 
számos bürokratikus eljárást ma-
gában foglal, tehát tíz éve vár erre a 
berendezésre.

Épül az infrastruktúra az új 
látogatói szinten

Mivel számos hasonló adminisztra-
tív folyamat elvégzésére van szük-
ség a bánya turisztikai részlegének 
bővítése esetében is, a látogatói 

részleg új szintjének kialakítása, 
megnyitása is hasonlóan lassan 
halad. A jelenlegi látogatói rész-
leg alatt terveznek megnyitni egy 
új szintet, jelenleg a kivitelezési 
tervre vonatkozó tenderfüzet buka-
resti jóváhagyására várnak, hogy 
meghirdethessék a közbeszerzési 
eljárást. A 150 méter mélyen talál-
ható új szint – ami korábban egy 
kitermelési tárna volt – kialakítása 
már megtörtént, az infrastruktúra 
– például a víz- és szennyvízháló-
zat – kiépítése viszont még nincs 
befejezve teljesen – tudtuk meg a 
bányaigazgatótól. Az új látogatói 
szint megnyitására csak évek múlva 
kerülhet sor. 

Az új részleg évekkel korábban 
készült látványterve egyébként több 
kikapcsolódást, testmozgást szolgá-
ló elemet is tartalmaz, része például 
az elképzelésnek egy műjégpálya, 
illetve kötélpályák is, de mint arról 
korábban már írtunk, a kivitelezés 
megkezdéséig néhány részlet még 
változhat, attól függően, hogy mire 
kapnak jóváhagyást. A kikapcsoló-
dási és kezelési lehetőségek tekinte-
tében a tervek szerint vegyes részleg 
lesz a meglévő és az új szint egya-
ránt, a nyugágyas pihenők mellett 
mozgásra ösztönző tevékenységeket 
is szerveznek majd az új részlegen a 
kezelés hatékonysága érdekében. A 
kezelőbázis bővítésének terve már 
évekkel korábban azért vált fontos-
sá, mert – leszámítva az elmúlt más-
fél évet – folyamatosan nő a bánya 
látogatottsága.

B Í R Ó  B L A N K A

A Krónikus Betegek Szövetségé-
nek elnöke arról is beszélt, hogy 

több százezer krónikus beteg nem jut 
hozzá a kezeléshez, sőt szerinte 2020 
november-decemberében tízezerrel 
több, nem koronavírussal fertőzött 
beteg halt meg, mint egy évvel ko-
rábban ugyanabban az időszakban. 
Több mint ezer, a leukémia egy for-
májában szenvedő beteget ítélt ha-
lálra az egészségügyi minisztérium, 

mert január óta nem jutnak hozzá a 
kezeléshez, nem érhető el Romániá-
ban a számukra életmentő Vesanoid 
gyógyszer. 

Folytonos ellátás

A gyógyszerellátás folytonosságát 
igyekszik biztosítani az egészség-
ügyi minisztérium, átlátva, hogy 
milyen helyzetből indulunk – mond-
ta el lapunknak Vass Levente. Ki-
fejtette, több rendeletet fogadtak el 
és készítenek elő, hogy a probléma 
minden vetületére megoldást talál-

janak. A romániai gyógyszerpiacon 
több olyan készítmény hiányzik, 
ami más országokban elérhető, ám 
ennek anyagi okai vannak, az or-
szág a jelenleg rendelkezésére álló 
költségvetésből nem tudja a legújabb 
innovációk egy részét megvásárolni. 
Viszont vannak olyan gyógyszerek, 
amelyek azért nem érhetők el, mert 
nincsenek még engedélyeztetve az 
országban, vagy más orvosságok 
esetében esetleges az ellátás, mert a 
gyártóknak, beszállítóknak nem éri 
meg forgalmazni, ezek hónapokra 
eltűnnek, majd újra megjelennek. 
Az egészségügyi minisztérium és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
közös rendelete szeerint még hozzá-
vetőleg havi 30 millió lejjel növelték 
meg az ártámogatott gyógyszerekre 
szánt keretet azáltal, hogy százötven 
hatóanyag esetében, ami mintegy 
ezer gyógyszert jelent, százszázalé-
kos ártámogatást biztosítanak. Vass 

Levente kifejtette, a lista az Egészség-
ügyi Világszervezet ajánlása alapján 
készült, onkológiai, diabetológiai, 
immun- és hormonális készítménye-
ket tartalmaz, köztük van például a 
hosszú ideig hiánycikknek számító, 
a pajzsmirigy-elégtelenség kezelésé-
ben használt Euthyrox is. 

Speciális gyógyszerek 

Egy másik rendelet a speciális ren-
deléssel behozható gyógyszerekre 
vonatkozik, ezt az ellátást szabályoz-
za. Ennek alapján azoktól a cégektől, 
amelyek nem hozzák be a rendelt 
mennyiséget öt napon belül, vissza-
vonhatják az engedélyt, ezzel mint-
egy kötelezve őket, hogy a piacon fo-
lyamatosan biztosítsák a gyógyszert. 
A másik módosítás, hogy átlátható 
módon minden cég számára biztosít-
ják ezt a lehetőséget, így kialakul a 
versenyhelyzet, és olcsóbban jutnak 

be a gyógyszerek az országba. Ez a 
rendelet jelent megoldást a leukémia 
egyik fajtájának kezelésében hasz-
nált Vesanoid gyógyszer biztosítására 
is – mondta Vass Levente. Előkészü-
letben van egy harmadik rendelet, a 
Romániában be nem jegyzett gyógy-
szerek forgalmazására vonatkozóan. 
Az uniós irányelvek lehetővé teszik, 
hogy a tagállamok elfogad-
ják egymás gyógyszer-en-
gedélyeztetési folyamatát, 
ezt a lehetőséget szeretnék 
bevezetni a hazai szabályo-
zásba. Nem alkalmaznák 
minden gyógyszerre, de 
kiemelt esetekben, gyorsí-
tott folyamat révén elfogadnák 
egy másik ország engedélyeztetését, 
hogy a készítményt bevezethessék a 
hazai piacra. Ezek a rendeletek egy 
sorozat első lépései, próbáljuk meg-
oldani a gyógyszerhiányt – szögezte 
le Vass Levente.

Rendeletekkel próbálják orvosolni a gyógyszerhiányt
• A Krónikus Betegek Szövetsége nyílt levélben hívta fel 
a figyelmet, hogy az európai országokban megvásárolha-
tó gyógyszereknek csak fele kapható meg Romániában. 
Vass Levente, az egészségügyi minisztérium államtitkára 
szerint elkezdődött egy folyamat, hogy a gyógyszerhi-
ányt, az ellátás kiszámíthatatlanságát orvosolják.

• Sokkal hatékonyabban, ugyanakkor energiatakaré-
kosabb, biztonságosabb és környezetkímélőbb módon 
végezheti majd a sókitermelést jövő tavasztól a parajdi 
sóbánya, ugyanis egy nagy értékű, elektromos áram-
mal működő sókitermelő marógépet vásárol a vállalat. 
Ilyen beruházás nemhogy a parajdi bányában, hanem 
az országban sem történt korábban – mondta el la-
punknak a bánya igazgatója.




