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Közúti tragédiák sora
Bihar megyében
Az idei évben eddig minden tíz 
napra jutott egy halálos közleke-
dési baleset Bihar megyében – 
vonta meg a szomorú mérleget az 
Ebihoreanul.ro helyi hírportál. A 
Bihar megyei rendőrség adatai azt 
mutatják, hogy csütörtökig már 22 
személy életét vesztette közúti bal-
esetben, ami meghaladja a tavaly 
vagy 2019-ben egész évben regiszt-
rált halálesetek számát. 2020-ban 
18, egy évvel korábban pedig 19 
személy hunyt el balesetben. Idén 
78 súlyos közúti baleset történt 
a partiumi megyében. Tavaly – 
amikor tény, hogy a korlátozások 
miatt voltak időszakok, amikor alig 
volt forgalom – 78, 2019-ben pedig 
110 súlyos balesetet regisztráltak 
egész évben. A súlyosan megsérült 
személyek száma máris eléri a 71-et 
(szemben a tavaly egész évben 
regisztrált 65-tel és a 2019-es 108-
cal), a könnyebben megsérültek 
száma pedig 16 (2020-ban 18, 2019-
ben 33). Mint ismeretes, az elmúlt 
időszakban egy hét alatt három 
személy hunyt el közúti balesetben 
Bihar megyében.

Kolozsváron is árulták
a visszahívott Cora-fagyikat
A Cora üzletláncban kapha-
tó, etilén-oxiddal szennyezett 
fagylaltokat vont ki a forgalomból 
az Országos Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Ható-
ság (ANSVSA). A termékeket 
a nagyáruházlánc kolozsvári 
bevásárlóközpontjában is árulták. 
Az ANSVSA honlapján olvasható 
tájékoztatás szerint a hatóság 
intézkedése kilencfajta fagylaltter-
méket érint, amelyeket a Cora tíz 
üzletében forgalmazott országszer-
te, többek között Kolozsváron és 
Bukarestben. Az üzletlánc képvi-
selői jelezték, a vásárlók bármelyik 
bevásárlóközpontjukban vissza-
válthatják az érintett termékeket, 
még akkor is, ha már nem rendel-
keznek a számlával. A fagylaltokat 
etilén-oxid jelenléte miatt vonják 
ki a forgalomból, a szennyezést az 
egyik adalékanyagban, a szent-
jánoskenyérmag-lisztben (E 410) 
mutatták ki. Egy héttel ezelőtt szin-
tén ilyen okból hívta vissza a Cora 
egy másik termékét is (Cora Desert 
cu miez de bezea), azt megelőzően 
pedig a Mars jelentette be, hogy 
visszahívja a forgalomból több, Ro-
mániában forgalmazott fagylaltját 
és jégkrémét, mivel a termékekben 
felhasznált adalékanyag eti-
lén-oxiddal szennyezett. A Bounty, 
Twix és Snickers elnevezésű ter-
mékekről van szó. Az etilén-oxid 
egy szintetikusan előállított gáz, 
használják intermedierként más 
szerves anyagok előállítására, 
orvosi berendezések sterilizálására 
és egyes országokban fűszerek és 
egyéb termények esetén rovarölő 
szerként, valamint fertőtlenítésre. 
Az Európai Unióban az etilén-oxid 
hatóanyag felhasználása tilos, 
hosszú távú rendszeres fogyasz-
tása ugyanis megnövelheti egyes 
daganatos betegségek kialakulá-
sának kockázatát. Az EU-ban a 
termények etilén-oxid-tartalmára 
szigorú határérték van érvényben. 
Emiatt Európa-szerte számos 
terméket visszahívtak.

AZ ORSZÁGUTAK ÉS SZTRÁDÁK PARKOLÓIBAN NEM TUDNAK ANNYIT TAKARÍTANI, AMENNYIT SZEMETELNEK

Megálljt parancsolnak a szemétnek

Óvni kell. Az autós pihenőhelyek tisztasága nagyrészt az utazókon múlik

Szomorú valóságra is rávilágít a 
közúti infrastruktúráért felelős 
országos társaság autósbarát 
kezdeményezése, a parkolók és 
pihenőhelyek online térképé-
nek megvalósítása: a megálló-
helyeken rengeteg a szemét, az 
útügy pedig nem győzi takaríta-
ni. A neveltetés és a bírságolás 
visszafogó erejében bíznak.

 » BÍRÓ BLANKA

E lérhetővé tette a közúti infra-
struktúráért felelős országos 
társaság (CNAIR) az országutak 

és autópályák parkolóinak, pihenő-
helyeinek és szolgáltatásainak on-
line térképét. A CNAIR közleménye 
szerint az alkalmazás lehetővé teszi 
a gépkocsivezetőknek, hogy meg-
találják a romániai úthálózat vala-
mennyi parkolóját és autós szolgál-
tatását. Az alkalmazás kifejlesztése 
része a társaság azon stratégiájá-
nak, hogy kényelmesebbé tegye az 
autósok számára az úthálózat hasz-
nálatát – közölte a CNAIR.

Tisztán kellene tartani
a parkolókat
Amellett, hogy most már pontosan 
tudják a gépkocsivezetők, hol talál-
hatók ezek a megállóhelyek, az is 
fontos lenne, hogy tisztán tartsák 
ezeket, ne szemeteljenek, mert nem 
győzik takarítani – mondta el a Kró-
nikának a brassói regionális útügyi 
igazgatóság szóvivője. Elekes Róbert 
kifejtette, általában heti két alkalom-
mal – hétfőn és pénteken – takaríta-
nak a parkolókban, a nyári hónapok-
ban pedig, amikor sokkal nagyobb a 
forgalom, mert mindenki indul nya-
ralni, heti háromszor – szerdán is – 
összeszedik a szemetet. Csak Brassó 
megyében az 500 kilométeres ország-
úthálózat mentén egy hónap alatt 90 
köbméter szemetet gyűjtöttek össze. 
A szóvivő felidézte, volt egy kísérlet 
arra, hogy nagyobb szeméttárolókat 
helyezzenek ki a parkolókba, ám ez 
nem járt eredménnyel, mert azok is 
két-három nap alatt megteltek.

Nem lenne gond, ha csak a 
szendvics papírját, az üres pillepa-
lackot dobnák ki a megállóhelye-
ken, viszont gyakran nagy mennyi-
ségű hulladékot is odaszállítanak. 

Elekes Róbert elmondta, a hétvégi 
házak tulajdonosai nem mindig 
kötnek szerződést hulladékszállí-
tásra, és miután három-négy napot 
ott töltenek, a szemetet összegyűj-
tik zsákokba, és az első parkolóban 
kiteszik. Jönnek a kóbor kutyák, a 
medvék, széttépik a zsákokat, a 
szél szétfújja a hulladékot, és máris 
tele van szeméttel az egész parkoló 
– részletezte a szóvivő. Hozzátet-
te, az is előfordul, hogy építkezési 
törmeléket, lomtalanításból szár-
mazó megunt tárgyakat visznek ki 
a megállóhelyekbe, vagy illemhely-
nek használják. A vandalizmussal 
is folyamatosan küzdenek: Maros 
megyében az újrahasznosítható 
műanyagból készített padokat, asz-
talokat autóhoz kötve vontatták el, 
vagy széttörték, meggyújtották. A 
kihelyezett asztalok-padok már kö-
zel fele nincs meg. Az autópályák 
melletti parkolókat folyamatosan 
őrzik és takarítják, de még ezekben 
is nehéz rendet tartani, gyakran 
csak akkor veszik észre a rengeteg 
szemetet, amikor a teherautó el-
ment mellőle. „Nem tudunk annyit 
takarítani, amennyit szemetelnek” 
– összegezte Elekes Róbert.

Nevelés és bírság
A Jóérzés Alapítvánnyal (Asociația 
Bun-Simț) a Jóérzés turistaútvonal 
(Traseu de Bun-Simţ Turistic) prog-
ram keretében információs táblá-
kat és szelektív gyűjtésre alkalmas 

hulladéktárolókat helyeznek ki a 
parkolókba. Abban bíznak, hogy 
a civil szervezet felszólítása hitele-
sebb és hatékonyabb, hiszen ha az 
útügy helyezi ki a táblát, hogy ne 
szemeteljenek, akkor arra mindig 
az a válasz, hogy még gyakrab-
ban kellene takarítani, mutatott 
rá szóvivő. Ugyanakkor egyelőre 
a civilek kezdeményezése sem túl 
sikeres: a szemetesek félig üresek, 
és körülöttük ott a rengeteg szét-
dobált hulladék. Arra is gondoltak, 
hogy bekamerázzák a parkolókat, 
viszont attól tartanak, hogy ezzel 
csak „odébb tolják a problémát”: 
nem a bekamerázott megállóhe-
lyen dobják el a szemetet, hanem 
néhány száz méterrel távolabb, az 
út mentén. Legalább a parkolókat 
rendszeresen takarítjuk, viszont az 
erdő széléről, a patak partjáról már 
nehezebb lenne összegyűjteni a 
hulladékot – jelezte Elekes Róbert.

Az a megoldás körvonalazódik, 
hogy a csendőrséggel összefogva 
megbírságolják a szemetelőket. 
Elekes Róbert szerint hatékony, ha 
az emberek a közösségi oldalakon 
pellengérre állítják a szemetelő-
ket. A nevelésben jó eredménye-
ket érnek el a gyerekekkel, akik az 
önkéntes szemétgyűjtések alkal-
mával mindig megrökönyödnek, 
hogy mennyi a szemét – ezek után 
meggondolják, hogy mit dobálnak 
el, sőt a szüleiket is fi gyelmeztetik, 
hogy ne szemeteljenek.

 » Abban bíz-
nak, hogy a civil 
szervezet felszó-
lítása hitelesebb 
és hatékonyabb, 
hiszen ha az 
útügy helyezi ki 
a táblát, hogy ne 
szemeteljenek, 
akkor arra min-
dig az a válasz, 
hogy még gyak-
rabban kellene 
takarítani.
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 » KORPOS ATTILA

A Kárpát-medencei gazdaszerve-
zetek együttműködése sikeres 

irányba indult el az elmúlt években, 
Erdélyből a Székely Gazdaszerve-
zetek Egyesülete (SZGE) is részese 
ennek – ismertette Jakab István, a 
Magyar Országgyűlés alelnöke szom-
baton Csíkszeredában. A Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének elnöke közölte, a bu-
dapesti törvényhozásban minden, az 
agrárszektort érintő módosításban 

szem előtt tartják a külhoni gazdák 
érdekeit. Az anyaországi szakmai 
szervezetek a külhoni kapcsolatok 
kialakítását és az agrártapasztalatok 
megosztását helyezték előtérbe. „Ko-
moly gondot jelent világszerte, hogy 
az agrártermelői kör kezd elöregedni, 
ugyanakkor kevés fi atal választja a 
mezőgazdaságot. Tisztességes pár-
beszéddel és igényfelméréssel kell a 
fi atalsághoz fordulni” – mondta az 
elnök. Becze István, az SZGE elnöke 
kitért a Magyarok Kenyere – 15 mil-
lió búzaszem elnevezésű programra, 

amely még 2010-ben indult, 2020-ban 
pedig közel 100 tonna búzát gyűjtöt-
tek be majdnem ezer gazda részvéte-
lével adomány formájában. Felmérést 
készítettek a fi atal pályakezdő gazdák 
körében, az 500 regisztrált többsége 
azonban nem szövetkezeti tag, ami 
jelentős hátrány a fi nanszírozások 
elnyerésében. Nagyobb mértékű a 
pályázati összeg, ha egy szövetkezet 
részese a gazda. „Minél több mező-
gazdasági pályázat elnyerésében sze-
retnénk segíteni őket szakmai taná-
csokkal” – fejtette ki.

A külhoni gazdák érdekeit is szem előtt tartják

 » Az anyaor-
szági szakmai 
szervezetek a 
külhoni kapcso-
latok kialakítá-
sát és az agrár-
tapasztalatok 
megosztását 
helyezték elő-
térbe.




