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Szerződésbontásra kerülhet 
sor az országos közútkezelő 
vállalat (CNAIR) és ama bákói 
cég között, amely a Marosvásár-
helyt Kolozsvárral összekötő, 
E60-as jelzésű európai úton a 
kerelőszentpáli vasúti fölüljáró 
munkálatait végzi.

 » SZUCHER ERVIN

K ét hónapja egyetlen útügyi 
munkást sem láttak a falube-
liek a húsz évvel ezelőtt épült, 

és javításra szoruló vasúti fölüljá-
rónál Kerelőszentpálon, a Maros-
vásárhelyt Kolozsvárral összekötő, 
E60-as jelzésű európai úton. A rend-
kívül forgalmas útszakaszon lévő 
felüljáró felújításán immár három 
éve dolgozik egy bákói cég. Amúgy 
már az első hónapokban akadozva 
ment a munka: általában mindösz-
sze talicskával, lapáttal és seprűvel 
felszerelkezett, lézengő szakembe-
reket lehetett látni a hídon, illetve 
alatta. Mindez akár szórakoztató is 
lett volna, ha időnként nem állítják 
le bejelentetlenül és hosszú órákra 
a forgalmat, ami sok bosszúságot 
okozott az arra autózó gépkocsive-
zetők számára.

Ember és akarat kellene
Ebben a helyzetben az észak-erdélyi 
autópálya Nyárádtő és Radnót közöt-
ti, mintegy 14 kilométeres szakaszá-
nak átadása sokat segített – mind a 
sofőröknek, mind a munkásoknak. 

Előbbiek elkerülhetik a szentpáli 
szakaszt, utóbbiak nyugodtabban 
dolgozhatnak. „Csak nem teszik. Itt 
már két hónapja senki egy munkást 
nem látott. Pedig már csak az utol-
só munkafázisok maradtak hátra” 
– nyilatkozta lapunknak a település 
polgármestere, Simon István. Állítá-
sát az országos közútkezelő vállalat 
(CNAIR) regionális igazgatóságának 
szóvivője, Elekes Róbert is megerősí-
tette, mondván, hogy a koptatófelület 
is rákerült az úttestre, csak épp nem 
megfelelőképpen. Helyenként fel kel-
lene marni, újra kéne önteni, el kelle-
ne helyezni a szalagkorlátokat, és fel 
kellene festeni az útjelzéseket.

Bár mindebbe az önkormányzat-
nak semmiféle beleszólása nincs, Si-
mon István, a község vezetője tapasz-
talatból tudja, hogy az aszfaltszőnyeg 
elterítése mindössze három-négyórás 
munka volna, a jelzések felfestése 
meg körülbelül ugyanannyi. Eközben 
fel lehetne szerelni a járdát elválasz-
tó korlátokat és ki lehetne helyezni a 
forgalmi táblákat. „Ide két dolog kell: 
ember és akarat” – nyugtázta Ke-
relőszentpál polgármestere.

Nem adnak magyarázatot 
a késésre
A vasúti fölüljáró felújítási munká-
latait 2016-ban elnyerő bákói cég 

ELLENŐRZÉSEKKEL ÉS FIGYELMEZTETÉSEKKEL SEM SIKERÜLT HATNI A BÁKÓI CÉGRE, SZERZŐDÉSBONTÁS LEHET A VÉGE 

Elakadt a kerelőszentpáli felüljáró felújítása

Lenne még munka. Szerződésbontás esetén az útügyi hatóság végzi el
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és marosvásárhelyi alvállalkozója 
magyarázat nélkül halogatta a ki-
vitelezést. A kiírt pályázatban sze-
replő átadási határidőt többször 
is meghosszabbították, de egyiket 
sem tartották be. A szakhatósági el-
lenőrzések és fi gyelmeztetések sem 
használtak, „a felbombázott” úttest 
egyre rosszabb állapotba került. 
Ennek ellenére tavaly júniusban 
a Maros megyei útügyi vállalat fő-
mérnöke, Veress Ferenc még abban 
reménykedett, hogy kedvező idő-
járás esetén egy, legfeljebb másfél 
hónap alatt a fölüljárót átadják. Ez 
nemhogy nem sikerült, de az eset-
leges balesetek elkerülése véget az 
idei év elején a brassói regionális 
útügyi igazgatóság saját munkacso-
portjával kénytelen volt ideiglenes 
kátyúzást végezni. A hatóság szó-
vivője, Elekes Róbert a Krónikának 
elmondta, amennyiben a további-
akban sem sikerül a moldvai vál-
lalkozót jobb belátásra bírni, kény-
telenek lesznek szerződést bontani, 
és a garanciapénzből önerőből elvé-
gezni az utolsó simításokat.

Egyébként az igazgatóságnak 
óriási gondot jelent a felüljárók 
javítása. A brassói regionális köz-
pont fennhatósága alá tartozó öt 
megyében összesen 14 nagy volu-
menű munkálatot hirdettek meg, 
azonban egyikre sem jelentkezett 
egyetlen vállalkozó sem. Elekes 
szerint szakcégek léteznek, a mun-
kaerővel van gond. Ráadásul egy 
felüljáró felújítása korántsem olyan 
egyszerű, mint egy több kilométeres 
aszfaltszőnyeg leterítése.

 » A hatóság 
szóvivője, Elekes 
Róbert a Króni-
kának elmondta, 
ha nem sikerül a 
moldvai vál-
lalkozót jobb 
belátásra bírni, 
kénytelenek 
lesznek szerző-
dést bontani, és 
önerőből elvé-
gezni az utolsó 
simításokat.

 » KRÓNIKA

T íz százalékkal nőhet 2020. ápri-
lis 1-jétől a szabályozott földgá-

zár a lakossági fogyasztók számára, 
amennyiben életbe lép a román ha-
tóságok által kidolgozott árlibera-
lizációs ütemterv – kongatta meg a 
vészharangot az Agerpres hírügy-
nökség energiaágazati forrásokra hi-
vatkozva. Mint a cikk is emlékeztet, 
a bukaresti hatóságok és az Európai 
Bizottság által elfogadott új árlibera-
lizációs ütemterv szerint a gázpiacot 
2021. április 1-jén teljes mértékben 
liberalizálják, de 2020. április 1. és 
2021. március 31. között lesz egy át-
meneti időszak. Az átmeneti időszak 

alatt a háztartási fogyasztók és a hő-
erőművek igényeinek 50 százalékát 
megawattóránként 68 lejes maxi-
mális áron szabályozott rendszerben 
biztosítják, a visszamaradó 50 száza-
lékot pedig a szabadpiacon vásárol-
ják meg.

„Ha ezt a módszert alkalmazzák, 
akkor 2020. április 1-jétől a gáz jelen-
legi tőzsdei ára 9-10 százalékkal fog 
növekedni” – állítják energiaágazati 
források.

 Amint arról több ízben is írtunk, 
Romániának december 26-áig kell 
elkészítenie a földgázpiac liberali-
zációjának új ütemtervét. Ennek oka 
az, hogy a 2018/114-es sürgősségi 
kormányrendelet miatt indított köte-

lezettségszegési eljárásban Románia 
három hónapos halasztást kapott 
Brüsszeltől, hogy ne idézzék az Euró-
pai Bíróság elé. A földgázpiacot 2021. 
április 1-jén, a villamosenergia-pi-
acot pedig 2021. július 1-jén libera-
lizálják teljes mértékben, beleértve 
a háztartási fogyasztókat is – jelen-

tette be két héttel ezelőtt Nagy-Bege 
Zoltán, az Országos Energiaár-sza-
bályozó Hatóság (ANRE) igazgatóhe-
lyettese. A  szakembert tegnap sze-
rettük volna megkérdezni arról, hogy 
mennyire valós ez a meglebegtetett 
10 százalékos drágulás, ám lapzár-
tánkig nem sikerült elérnünk.

Tízszázalékos gázáremeléssel riogatnak a piaci szereplők

 » A gázpiacot 
2021. április 1-jén 
teljes mértékben 
liberalizálják.

Csaknem 50 százalékkal nőtt a villanyáramimport

Az év első hét hónapjában Románia 2,13 TWh villamosenergiát importált, 
ez 45 százalékkal több, mint a múlt esztendő azonos időszakában re-
gisztrált mennyiség – derül ki az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) jelentéséből. Ugyanebben az időszakban az export 2,37 TWh-t tett 
ki, 32  százalékkal kevesebbet, mint a 2018 januárja és júliusa közötti 

időszakban. A belföldi fogyasztás enyhén, 0,6 százalékkal esett vissza az 
előző év azonos időszakához képest. A háztartási fogyasztók 2,8 száza-
lékkal több villamosenergiát használtak. A szabályozott rendszerben lévő 
háztartási fogyasztók 15%-kal kevesebbet, a szabadpiacon lévő fogyasz-
tók 72 százalékkal többet fogyasztottak. Ugyanakkor a nem háztartási 
fogyasztás 1,2 százalékkal esett vissza. A belföldi villamosenergia-terme-
lés 5,4 százalékkal, 34,5 TWh-ra csökkent.  Sajtóhírek szerint áprilistól 10 százalékkal drágulhat a gáz




