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Új ideiglenes határátkelőt nyit-
nak Bihar megyében a ma-
gyarországi autópályákhoz 

szükséges építőanyag szállításá-
hoz, hogy a Romániából a szomszéd-
ba kavicsot, zúzott követ szállító ka-
mionok elkerüljék a meglévő átkelők 
zsúfolt teherforgalmát. A nagyszán-
tói határátkelő megnyitásáról az el-
múlt hétvégén állapodott meg Ioan 
Buda, a román határrendészet ve-
zetője és a magyar rendőrséget kép-
viselő Halmosi Zsolt vezérőrnagy 
– számolt be az Ebihoreanul.ro hír-
portál. A borsi határátkelőnél tartott 
találkozón a felek úgy határoztak, 
a jelenlegi nagy teherforgalom eny-
hítése érdekében új, ideiglenes ha-
tárátkelőt nyitnak a Bors községhez 
tartozó Nagyszántó és a magyaror-

szági Nagykereki között. Az új átke-
lő megnyitását többek között azzal 
indokolták a felek, hogy Magyaror-
szágon hétvégén és hivatalos ünne-
pekkor kamionstop van érvényben, 
emiatt sokszor több kilométeres so-
rok alakulnak ki a román oldalon.

Budapest uniós alapokból épít új 
autópálya-szakaszt a román hatá-
rig, kohéziós alapokból 265 millió 
eurót fordíthatnak az M4-es sztrá-
da új szakaszának megvalósításá-
ra. Corina Creţu regionális politiká-
ért felelős uniós biztos közlése sze-
rint a támogatás a Berettyóújfalu és 
Nagykereki közötti, a román hatá-
rig húzódó autópálya utolsó hiány-
zó szakaszának kiépítésére irányul. 
Ha elkészül, kevesebb mint 2 óra 
40 perc alatt lehet eljutni Budapest-

től a román határig. Creţu rámuta-
tott, a beruházás a két ország össze-
kapcsolásával a regionális és a he-
lyi gazdaságot is felélénkíti, új len-
dületet ad a kereskedelemnek és a 
turizmusnak. Úgy vélte, elsőként a 
magyar és a román lakosság profitál 
az autópálya adta előnyökből, amely 
gyorsabb és biztonságosabb össze-
köttetést teremt Budapest és Buka-
rest között, de végső soron minden 
európainak és az egész európai gaz-
daságnak előnyére lesz. Az új sza-
kasz az M35-ös autópálya még épü-
lőfélben lévő Debrecen–Berettyóúj-
falu-szakaszának csomópontjánál 
kezdődik. Az építkezés befejezése 
2020 márciusára várható. 

PaP Melinda

Építőanyagot szállít Románia a magyarországi sztrádákhoz

„Exportálják” az autópályát
Romániából szállítják a Magyarországon tervezett autópályákhoz szükséges épí-

tőanyagot, ennek érdekében új határátkelő nyílik a két ország között. Légi fel-

vételek tanúsága szerint eközben jól haladnak az észak-erdélyi autópálya 

Aranyosgyéres–Marosvásárhely-szakaszán a kivitelezők, sőt hamarosan a Szilágy 

megyei szakaszra is licitet hirdetnek.

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama, testvér, 
anyós, rokon és jó szomszéd,

Gráncsa Mária

szerető szíve életének 85. évében, 2018. június 13-án megszűnt dobogni. Temetése 2018. június 
15-én 10 órától lesz a csíktaplocai temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke ál-
dott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család – Csíktaploca

 Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,

ha látni akartok nézzetek az égre.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a drága jó gyermek, testvér, unokatestvér, unoka, déduno-

ka, osztálytárs, jó barát, rokon, szomszéd,

Bánfi Eduárd

életének 10. évében, 2018. június 10-én 12.30-kor hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. június 14-én, csütörtök de. 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csatószegi ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugalmad legyen csendes, 

emléked áldott! A gyászoló család – Csatószeg

Állás
Gépmestert keresünk dubai tulajdonban lévő, tiszaújvárosi telephelyű Kft-hez. A munkakör betöltésének feltét-
elei: műszaki szakmunkás-végzettség; felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret; megszakítás nélküli mun-
karend vállalása; magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete. Előnyt jelent: nehézgépkezelői/könnyűgépkezelői/
emelőgépkezelői OKJ szakképesítés; targoncavezetői (hatósági ) jogosítvány (vezetőüléses targoncára); gépke-
zelői/targoncavezetői tapasztalat. Feladatok: gépegység kezelése; a technológiai, műveleti utasításban szerep-
lő üzemelési paraméterek beállítása, ellenőrzése; technológiai, termelési dokumentációk előírás szerinti vezetése; 
berendezések biztonságos működési feltételeinek ellenőrzése, a hiányosságok megszüntetése; félkész és készter-
mék előírás szerinti kezelése, csomagolása; termelés során keletkezett hulladék kezelése; berendezések üzemelé-
séhez szükséges alap- és segédanyagok feladása az alapanyagellátó rendszerbe; a fogyasztás könyvelése. Amit kí-
nálunk: cafeteria, prémium, 13. havi fizetés, élet- és baleset-biztosítás, folyamatos szakmai fejlődés, továbbkép-
zés, hosszú távú álláslehetőség, lakhatás megoldható. Munkavégzés helye: TVK- Ipartelep, Tiszaújváros. A fény-
képpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre kérjük eljuttatni: eva.virag@ti-films.
com, Szénásiné Virág Éva, humánpolitikai vezető, telefonszám: +36-49 888407, viber/mobil: +36-70-4516134

Ingatlan
Csíkszeredai panorámás beltelek (1200 m2) a Tanárokban rendezett telekkönyvvel eladó. Telefonszám: 0744-
396814.

Különféle
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, te-
raszajtók, többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info, Telefonszám: 0742-630838.

Társkereső
46 éves székelyudvarhelyi nem látó fiatalember vagyok, szeretnék megismerkedni komoly kapcsolat céljából ko-
moly, házias hölggyel. Saját lakással rendelkezem, 1 gyerek nem akadály. SMS-eket nem fogadok. Telefonszám: 
0768-906006.

Meglepően jól haladnak az észak-erdélyi autópálya 
Aranyosgyéres–Marosvásárhely-szakaszának építésé-
vel, ez derül ki legalábbis a romániai nagyberuházásokat 
nyomon követő Pro Infrastruktúra egyesület helyszíni lé-
gi felvételeiből. A 47,3 kilométeres autópályát öt szakasz-
ra bontották, amelyek közül négyen folynak a munkálatok. 
A 15,7 kilométeres Aranyosgyéres–Maroskece-szakaszon 
az egyesület szerint ugyan a kivitelező Straco visszafogott 
tempóban kezdett neki a munkálatoknak, mostanra sike-
rült behozni a lemaradást. A szervezet Facebook-oldalán 
közzétett áttekintő szerint jelentős előrelépések figyelhe-
tőek meg a maroskecei csomópontnál, valamint a hadrévi 
400 méter hosszú viaduktnál is. Azt is kiemelik, hogy 200 
ember dolgozik jelenleg az Aranyos folyó környéki sza-
kaszokon és hídon. A szakemberek szerint a szakasz el-
készültének reális időpontja 2019 vége lehet. A 17,9 kilo-
méter hosszú Maroskece–Radnót-szakaszon az Astaldi 
és Max Boegl alkotta konzorcium 600 munkást foglal-
koztat, és jól haladnak a beruházással. A leglátványosabb 
munkálatok Marosbogát és Marosgezse környékén zaj-
lanak, ahol a Marost és a vasutat átívelő hidak készülnek. 
A Pro Infrastruktúra viszont jelentős elakadásokról szá-
mol be a radnóti hőerőműnél, ahol a kisajátított lakások 
bontása és a villanyoszlopok áthelyezése késlelteti a mun-

kálatokat, de a szakértők szerint ezen a szakaszon is el-
készülhetnek a munkálatok 2019 harmadik negyedévé-
re. A Radnót–Marosugra-szakaszon (3,6 kilométer), ahol a 
német Geiger a kivitelező, június első napjaiban már csak 
néhány kisebb rész aszfaltozása volt hátra. A Marosugra–
Nyárádtő-szakaszon (10,1 kilométer) az osztrák Strabag is 
behozott a lemaradásból.
Narcis Neaga, a közúti infrastruktúrát kezelő országos tár-
saság (CNAIR) igazgatója eközben arról számolt be, hogy 
júliusban írják ki a pályázatot az észak-erdélyi autópálya 
Szilágy megyei szakaszának tervezésére és megépítésé-
re. Várhatóan 2019 februárjában, márciusában hirdethe-
tik ki a nyertes pályázót, és ha nem lesznek fellebbezések, 
március–áprilisban meg is köthetik a tervezési-kivitelezé-
si szerződést. A 80 kilométeres Szilágy megyei pályasza-
kaszt a CNAIR igazgatója szerint négy, körülbelül húsz ki-
lométeres részre osztják, amelyek megépítésére más-
más kivitelezőt keresnek. Az igazgató szerint a szilágysági 
pályaszakasz áfa nélkül körülbelül 650 millió euróba kerül, 
és megépítését az EU pénzalapjaiból fogják finanszírozni. 
A Nagyvárad és Brassó közé tervezett észak-erdélyi autó-
pályának egyébként továbbra is csak a Kolozsvár mellett 
elhaladó 52 kilométeres Gyalu és Aranyosgyéres közötti 
szakasza vehető igénybe.

Jól haladnak Marosvásárhely és Aranyosgyéres között

Összejön? A felvételek szerint jól haladnak a Marosvásárhely és Aranyosgyéres közötti sztráda építésével

Hiánycikk a városházi tolmács
Noha a marosvásárhelyi önkor-
mányzat készen áll arra, hogy 
meghirdesse a magyar–román for-
dítói szolgáltatásra a versenytár-
gyalást, mindaddig nem teszik ezt 
meg, amíg legalább egy személy 
nem jelenti be részvételi szándé-
kát. Kali István, az RMDSZ he-
lyi szervezetének ügyvezető el-
nöke tegnap lapunknak elmond-
ta: a belügyminisztérium honlap-
ja szerint Maros megyében mint-
egy 160-an rendelkeznek hivatá-
sos magyar–román tolmácsenge-
déllyel, és a szövetség közülük már 
több mint húsz szakemberrel fel-
vette a kapcsolatot, azonban egyi-
küket sem érdekelte a városháza 
ajánlata. A megkeresett fordítók 
különböző okokra hivatkozva uta-
sították el az RMDSZ és a polgár-
mesteri hivatal kérését. Volt, aki a 
Marosvásárhelytől való távolság-
ra, más a szinkronfordítás nehéz-
ségeire hivatkozva mondott nemet. 
Értesüléseink szerint az, aki vál-
lalta volna, csillagászati összeget 
követelt a havi néhány órás mun-
káért. Az RMDSZ tegnap nyilvá-
nosan is meghirdette a szinkron-
tolmácsi szolgáltatásra vonatko-
zó felhívását. „Mindenképpen meg 
szeretnénk találni a megfelelő em-
bert vagy embereket, hogy még vé-
letlenül se fordulhasson elő, hogy 

a városháza közzéteszi az aján-
latot a közbeszerzési honlapon, 
és senki nem jelentkezik” – ma-
gyarázta Kali István. Az ügyveze-
tő elnök elismerte, ő maga sem hit-
te volna, hogy bő öt hónap leforgá-
sa alatt nem fognak szakembert ta-
lálni, aki havi egy-két alkalommal 
vállalná a fordítói munkát.

A szinkrontolmács feladata az 
önkormányzati ülésen magyarul 
felszólalók beszédét fordítani. Ha-
vonta egy rendes és legfeljebb egy 
rendkívüli tanácsülés van, ezek 
időtartalma néhány óra. Az eddi-
gi gyakorlat szerint az RMDSZ és 
a Szabad Emberek Pártja (POL) né-
hány képviselője élt a közigazgatá-
si törvény biztosította lehetőséggel, 
és szólalt meg néhány mondat ere-
jéig anyanyelvén. Marosvásárhe-
lyen azok után vált akkut problémá-
vá a szinkrontolmács hiánya, hogy 
a tavalyi év utolsó óráiban a város-
háza egyik alkalmazottja Google-
fordító segítségével tett közzé ma-
gyar nyelven egy, az utcai szilvesz-
terezésre invitáló felhívást. A fordí-
tás tragikomikusra sikeredett, pél-
dául a marosvásárhelyiek szót a 
program tragumuráknak írta, a bol-
dog új év helyett pedig boldog szüle-
tésnapot kívánt. 

Szucher ervin
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