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Szerződést bonthatnak
Kerelőszentpáli felüljáró: ellenőrzésekkel sem sikerült hatni a bákói cégre

• Szerződésbontásra 
kerülhet sor az orszá-
gos közútkezelő vállalat 
(CNAIR) és azon bákói cég 
között, amely a Maros-
vásárhelyt Kolozsvárral 
összekötő, E60-as jel-
zésű európai úton a ke-
relőszentpáli vasúti fölül-
járó munkálatait végzi.

S Z U C H E R  E R V I N

K ét hónapja egyetlen útügyi munkást 
sem láttak a falubeliek a húsz évvel 
ezelőtt épült és javításra szoruló vas-

úti fölüljárónál Kerelőszentpálon, a Maros-
vásárhelyt Kolozsvárral összekötő, E60-as 
jelzésű európai úton. A felüljáró felújításán 
immár három éve egy bákói cég dolgozik, 
ami sok bosszúságot okozott az arra autózó 
gépkocsivezetők számára. 

Ember és akarat kellene

Az észak-erdélyi autópálya Nyárádtő és 
Radnót közötti, mintegy 14 kilométeres sza-
kaszának átadása sokat segített a kialakult 

helyzeten, mind a sofőröknek, mind a mun-
kásoknak. Előbbiek elkerülhetik a szentpáli 
szakaszt, utóbbiak nyugodtabban dolgoz-
hatnak. „Csak nem teszik. Itt már két hó-
napja senki egy munkást nem látott. Pedig 
már csak az utolsó munkafázisok maradtak 
hátra” – nyilatkozta lapunknak a település 
polgármestere, Simon István. Állítását az 
országos közútkezelő vállalat (CNAIR) re-
gionális igazgatóságának szóvivője, Elekes 

Róbert is megerősítette, mondván, hogy a 
koptatófelület is rákerült az úttestre, csak 
épp nem megfelelőképpen. Helyenként fel 
kellene marni, újra kéne önteni, el kellene 
helyezni a szalagkorlátokat, és fel kellene 
festeni az útjelzéseket. Bár mindebbe az 
önkormányzatnak semmiféle beleszólása 
nincs, Simon István községvezetői tapasz-
talatból tudja, hogy az aszfaltszőnyeg elte-
rítése mindössze három-négyórás munka 

volna, a jelzések felfestése meg körülbelül 
ugyanannyi. Eközben fel lehetne szerelni 
a járdát elválasztó korlátokat és ki lehetne 
helyezni a forgalmi táblákat. „Ide két do-
log kell: ember és akarat” – nyugtázta Ke-
relőszentpál polgármestere.

Szerződésbontás sem kizárt

A vasúti fölüljáró felújítási munkálatait 
2016-ban elnyerő bákói cég és marosvá-
sárhelyi alvállalkozója magyarázat nélkül 
halogatta a kivitelezést. A kiírt pályázatban 
szereplő átadási határidőt többször is meg-
hosszabbították, de egyiket sem tartották 
be. A szakhatósági ellenőrzések és fi gyel-
meztetések sem használtak, „a felbombá-
zott” úttest egyre rosszabb állapot-
ba került. Ennek ellenére a tavaly 
júniusban a Maros megyei útügyi 
vállalat főmérnöke, Veress Ferenc 
még abban reménykedett, hogy 
kedvező időjárás esetén egy, leg-
feljebb másfél hónap alatt a fölüljá-
rót átadják. Ez nemhogy nem sikerült, de az 
esetleges balesetek elkerülése véget az idei 
év elején a brassói regionális útügyi igaz-
gatóság saját munkacsoportjával kénytelen 
volt ideiglenes kátyúzást végezni. A hatóság 
szóvivője, Elekes Róbert lapcsaládunknak 
elmondta, amennyiben a továbbiakban sem 
sikerül a moldvai vállalkozót jobb belátásra 
bírni, kénytelenek lesznek szerződést bon-
tani, és a garanciapénzből önerőből elvé-
gezni az utolsó simításokat.

Három éve dolgoznak a kerelőszent-
páli vasúti fölüljáró felújításán
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S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A z évi kétszeri óraátállítás igencsak 
megosztja az embereket, sokan képe-

sek vitatkozni előnyeiről, hátrányairól. Az 
érintett országok sem mindig értettek egyet 
ezzel, legutóbb éppen Finnország kezdemé-
nyezte az óraátállítás eltörlését. Ezután az 
Európai Unió tavaly konzultációt indított 
az ügyben, amelyen 4,6 millióan fejezték ki 
véleményüket, és elsöprő többség, 80 szá-
zalék a megszüntetés mellett foglalt állást.

2021-ben lesz az utolsó

Az Európai Bizottság 2018. szeptember 12-én 
elfogadott javaslata szerint az óraátállítás 
2019-ben szűnt volna meg. Az eredeti elkép-
zelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig 

kellett volna jelezniük, melyik időzónába 
szeretnének tartozni, de ez a határidő szű-
kösnek bizonyult, ezért ez év márciusában 
2021-re kitolták, addig kell a tagállamoknak 
eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne szá-
mukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. 
Azok az uniós tagállamok, amelyek a nyári 
időszámítás szerint szeretnék mérni az időt, 
legutoljára 2021. március utolsó vasárnapján 
válthatnak nyári időszámításra. A téli idő-
számítást választó országok utolsó váltása a 
téli időszámításra 2021. október utolsó vasár-
napján történhet meg. Ezt követően az Euró-
pai Unió területén szezonális óraátállítás a 
javaslat értelmében nem lehetséges.

A nyári időszámítás bevezetését kez-
detben azért javasolták, mert a napfényes 
órák magasabb száma miatt energiát lehet 
vele megtakarítani. Használata azonban 
más előnnyel is jár: az egy órával hosszabb 
természetes világítás előny mindazoknak, 

akik iskolai, munkahelyi tevékenység után 
a szabadban szerveznek programot. Előny 
például az építőiparban, mezőgazdaságban, 
hogy hosszabb ideig végezhető értékteremtő 
munka szabadtéri munkahelyeken. Az elő-
nyök közé sorolják még, hogy a jobb látási 
viszonyok miatt csökkenhet a közúti balese-
tek száma, s mivel az emberek kevesebbet 
tartózkodnak az utcán sötétben, a bűncse-
lekmények száma is csökkenhet. A kezde-
ményezésnek azonban kezdettől fogva van-
nak kritikusai is, szerintük az előnyök nem 
feltétlenül valósak, hátrányai közé sorolják 
ugyanakkor, hogy az emberi egészségre, 
közérzetre rövid távon hátrányos hatású az 
óra átállítása: alvászavarokat, fáradtságot, 
depresszív hangulatot okozhat, de egyesek 
szerint még a szívinfarktus előfordulási gya-
korisága is megnő ebben az időszakban.

Felborul a hormonháztartás

Lorenzovici Anna háziorvos korábban 
lapunknak kifejtette, hogy bár folynak 
kutatások ebben a témakörben, de igazi 
tanulmányokkal még nem tudták alátá-
masztani, hogy hosszú távon az egészség-
re káros hatása lenne az óraátállításnak. 
A háziorvos is így csak a pillanatnyi hatá-

sokról tudott beszélni, vagyis arról, hogy 
ilyenkor szokott előfordulni, hogy alvásza-
varokkal küszködnek az emberek, emiatt 
fáradékonyabbak lehetnek, kevésbé tudnak 
koncentrálni, s depresszívebb lesz a hangu-
latuk is. „Megtörténik, hogy ilyenkor picit 
megbolondul átmenetileg a hormonháztar-
tás. Ilyenkor igazából két hormon, a kortizol 
és a melatonin zavarodik meg. A melatonin, 
ami az alvásért felel, a sötétben tud a legjob-
ban termelődni. A kortizol is a nap különbö-
ző szakaszaiban másként termelődik. Ezt a 
két hormont tanulmányozzák az óraátállí-
tás kapcsán is” – magyarázta a doktornő, 
rámutatva: panaszokkal is igazából csak a 
márciusi óraátállításkor jelentkeznek a be-
tegek, ugyanis ilyenkor alszunk kevesebbet 
egy órával, az őszi plusz egy óra nem szokott 
gondot okozni. Lorenzovici Anna azonban 
hangsúlyozza, egy egészséges, fi atal szer-
vezet gond nélkül alkalmazkodik néhány 
nap alatt, igazából az idősebbek szervezetét 
viseli ez meg jobban, meg azokét, akiknél 
fennáll valamilyen társbetegség is. Már ele-
ve fennálló alvászavar esetén még jobban 
megzavarhatja a bioritmust az óraátállítás, 
vagy szív-, szívkoszorúér-betegeknél válthat 
ki esetleg problémát, mivel a kortizol össze-
függ a vérnyomással, szívfrekvenciával.

Nincs vége az óraátállításnak

M
arosszék

EZ AZ OLDAL A MI AJÁNDÉKUNK ÖNNEK!

• Vasárnap hajnal óta visszatértünk a téli időszámításra, vagy-
is sokan úgy érezzük még egy darabig, hogy reggel egy órával 
többet alhatunk, a délutánjaink viszont egyre sötétebbek lesznek. 
Bár sokáig úgy tűnt, hogy ez lesz az utolsó óraátállítás, várhatóan 
2021-ben szüntetik meg ezt az európai uniós gyakorlatot.




