
A PORR Construct és a Gei-
ger Transilvania Kft. alkotta 
társulás újítja fel a marosvásár-
helyi nemzetközi repülőtér kifu-
tópályáját. A tegnap megkötött 
szerződés szerint január 9-éig 
végezniük kell a munkával. El-
kezdődhet a  marosvásárhelyi 
nemzetközi repülőtér kifutó-
pályájának felújítása, miután a 
Maros megyei önkormányzat 
vezetősége és a versenytárgya-
lás nyertesének képviselői teg-
nap megkötötték az erről szóló 
szerződést. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a Transilvania 
repülőtér kifutópályájának és 
végbiztonsági területének teljes 
körű javítására (a berendezése-
ket is beleértve) kiírt versenytár-
gyalásra négy cég jelentkezett, a 
műszaki és a pénzügyi kiér-
tékelési szakaszon mindany-
nyian túljutottak, szeptember 
7-én pedig eredményt hirde-
tett a megyei tanács. Ennek ér-
telmében a PORR Construct Kft. 
(80 százalékban) és a Geiger 
Transilvania Kft. (20 százalék-
ban) által alkotott társulás nyer-
te el a munkálatok kivitelezését. 
A vállalkozásoknak tíz naptári 
nap állt rendelkezésükre, hogy 
esetleges óvásaikat benyújtsák. 
Mivel erre a szeptember 18-án 
éjfélkor lejárt határidőig nem ke-
rült sor, az érintett felek tegnap 
délelőtt – a megyei tanács, a re-

pülőtér és az építő, valamint a 
sajtó képviselőinek jelenlétében 
– aláírták a szerződést.

„Ez Maros megye egyik legfon-
tosabb projektje. Miután mind a 
négy beérkezett pályázat minő-
ségi volt és túljutott a kiértékelési 
szakaszokon, a legelőnyösebbet 
választottuk ki, amely egyúttal 
a legolcsóbb is volt” – ismertet-
te a tegnapi sajtótájékoztatón a 
Maros megyei önkormányzat el-
nöke, Péter Ferenc. A beruházás 
összértéke a győztes társulás ál-
tal benyújtott ajánlat alapján 53,5 
millió lej áfával.

Január elejére befejezik

A műszaki tervek alapján 
felújítják a kifutópályát és a 
forgalmi előteret (repülőtéri 
parkolók), korszerűsítik az ösz-
szekötő utat, és összekapcsol-
ják a kifutópályával, felújítják a 
kiszolgálóutakat és a mozgási 
területeken található útburko-
lati jeleket, új esővíz-elvezető, 
szennyvízhálózati és szenny-
víztisztító rendszert építenek, 
földmozgatási munkálatokat 
végeznek, illetve korszerűsí-
tik a fényrendszert és az elekt-

romos vezetékeket. „A licit jól 
szervezett és átlátható volt, 
minden feltételt időben közöl-
tek. Tudtuk, mire vállalkozunk, 
készen állunk a kezdésre. Dol-
goztunk már a nagyváradi és 
a kolozsvári repülőtéren, vala-
mint az autópályánál is, utób-
bit novemberben adtuk át, tehát 
van tapasztalatunk a hideg, 
őszi időjárási viszonyok kö-
zötti munkában. Igyekszünk, 
hogy december közepéig a fel-
újítás nagy részét elvégezzük” 
– mondta a kivitelező ügyve-
zetője, Klaus Bleckenwegner. 

A kivitelezésre 108 napja van a 
PORR Construct Kft. és a Geiger 
Transilvania Kft. által alkotott 
társulásnak, ebből 10 nap az 
előkészületekre, 98 nap pedig a 
konkrét munkálatokra, tehát az 
időjárási viszonyoktól függően 
január 9-én kellene befejezniük.

Több légitársasággal tárgyalnak

A sajtótájékoztatón jelen volt 
a Transilvania repülőtér igaz-
gatója, Peti András is, aki be-
jelentette, ha minden jól megy, 
jövő héten megkaphatják az 
új egységes európai működé-
si engedélyt, ami azt jelenti, 
hogy a marosvásárhelyi repü-
lőtér megfelel a legmagasabb 
biztonsági előírásoknak. „Ez 
a tanúsítvány elengedhetetlen 
a hosszú távú működéshez, és 
nincs lejárati határideje. Ter-
mészetesen csak a teljes körű 
felújítás után lép majd érvény-
be” – közölte. Ami a leendő já-
ratokat illeti, az igazgató annyit 
árult el, hogy több légitársa-
sággal folytatnak előrehaladott 
tárgyalásokat, amelyek részle-
tei bizalmasak a jegyek áruba 
bocsátásáig, az viszont biztos, 
hogy a Wizz Airnél már foglal-
ható hely 2018. június 27-étől 
marosvásárhelyi indulásra. 
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Egyhangú szavazással fo-
gadta el a magyar Or-
szággyűlés tegnap azt az 

ötpárti határozati javaslatot, 
amely „a jogtipró ukrán oktatási 
törvény elítéléséről és az ellene 
való fellépésről” szól. A képvi-
selők ebben felhívják Ukrajna 
felelős vezetőit arra, hogy tart-
sák tiszteletben a demokrácia 
és a jogállamiság közös európai 
értékeit, amelyeket valameny-
nyi nyilatkozatukban minded-
dig maguk is hangoztattak, és 
tartózkodjanak a jogszabály ha-
tályba léptetésétől. Az Ország-
gyűlés megállapította, hogy az 
ukrán törvényhozás által szep-
tember 5-én elfogadott oktatá-
si törvény súlyosan korlátozza 
a kárpátaljai magyarság szá-
mára az ukrán törvények ál-
tal jelenleg biztosított oktatási 
és anyanyelvhasználati jogokat.

A jogszabály ahelyett, hogy az 
európai normáknak megfelelő-
en, a közösségi önkormányzati-
sággal összhangban bővítené és 
védené az anyanyelven való ta-
nulás jogát, a korábbi szinthez 
képest drasztikusan szűkíti 
azt – olvasható a határozatban, 
amely rögzíti, hogy a törvény el-
lehetetleníti a kisebbségi nyel-
veken folyó anyanyelvi oktatást 
és bezárásra ítél valamennyi, 
az ukrántól eltérő nyelven mű-
ködő alap-, közép- és felsőfokú 
oktatási intézményt.

Megsértett egyezmények 
garmadája

A jogszabály ellentétes a 
nemzeti kisebbségek etnikai, 
kulturális, nyelvi és vallási 
identitásának védelmére vo-
natkozóan Ukrajna által önként 
vállalt, különösen az Európai 
Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet koppenhágai doku-
mentumában és párizsi char-
tájában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet 
Európai biztonsági chartájában 
és asztanai nyilatkozatában, 
az Európa Tanács Regionális 
vagy Kisebbségi Nyelvek Eu-
rópai Chartájában és nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezményében, az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének 
a Nemzeti vagy etnikai, vallási 
és nyelvi kisebbségekhez tar-
tozó személyek jogairól szó-
ló nyilatkozatában, a Magyar 
Köztársaság és Ukrajna között 
a jószomszédság és az együtt-
működés alapjairól szóló szer-
ződésben, valamint az Európai 
Unió és tagállamai és Ukraj-
na között létrejött társulási 
megállapodásban foglalt köte-
lezettségekkel – sorolja a doku-
mentum.

A határozat szerint az érin-
tett jogszabály emellett sér-
ti Ukrajna alkotmányát, amely 
szerint új törvények elfogadása 

vagy hatályban lévő törvények 
módosítása nem szűkítheti a 
már meglévő jogokat; sérti to-
vábbá azt a passzust is, amely 
tiltja az etnikai és nyelvi alapon 
történő megkülönböztetést.

Az Országgyűlés most elfo-
gadott határozatával felhívta a 
kormányt arra, hogy minden 
szükséges lépést tegyen meg a 
jogszabály hatályba lépésének 
megakadályozása érdekében.

AZ ENSZ-hez fordul Budapest

Szintén tegnap Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügymi-
niszter közölte, Magyarország 
az ENSZ-hez fordul az ukrán 
oktatási törvény módosítása 
miatt, mert Ukrajna döntése a 

világszervezet kisebbségi sza-
bályait is sérti. A tárcavezető az 
ENSZ közgyűlésének 72. ülés-
szakán vesz részt New York-
ban, és a látogatás alkalmával 
folytatott tárgyalásairól beszá-
molva kifejtette: „Ukrajnában 
szégyenteljes döntés született 
az oktatási törvény módosítá-
sa kapcsán”, ami miatt min-
den tíz évnél idősebb magyar 
gyermektől elvették azt a jogot, 
hogy az anyanyelvén tanuljon. 
Ez a döntés nemcsak Ukraj-
na nemzetközi kötelezettsége-
it, az európai jogszabályokat 
sérti, hanem az ENSZ kisebb-
ségekre vonatkozó szabálya-
it is – mutatott rá. Elmondta, 
hogy ezért levélben bejelentést 
tett az ENSZ emberi jogi főbiz-

tosánál, kérve az ügy kivizs-
gálását, továbbá a héten New 
Yorkban ülésező ENSZ-köz-
gyűléshez is fordulnak, hogy 
a nemzetközi közösség gya-
koroljon nyomást Ukrajnára a 
világszervezet kisebbségi sza-
bályait is sértő döntés vissza-
vonása érdekében.

Szijjártó Péter közölte, a kül-
ügyek tanácsának ülése előtt az 
Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezet (EBESZ) 
soros elnökségét ellátó Ausztria 
külügyminiszteréhez fordult, 
szintén azt kérve, hogy gya-
koroljanak nyomást Ukrajnára 
annak érdekében, hogy ne lép-
hessen életbe ez a szabályozás.
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Ötpárti határozati javaslatot fogadott el az Országgyűlés az ukrán oktatási törvényről

Közös fellépés a jogtiprás ellen

Az Országgyűlés rögzítette: a törvény súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelvhasználati jogait

A legkorszerűbb biztonsági elvárásoknak megfelelően újítják fel a nemzetközi repülőtér kifutópályáját

Az Országgyűlés valamennyi pártja megszavaz-

ta tegnap azt a határozati javaslatot, amelyben 

elítélik a kisebbségek anyanyelvi oktatását elle-

hetetlenítő ukrán oktatási törvényt.
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