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 » BÍRÓ BLANKA

Több mint 50 millió euró értékben 
zajlanak beruházások jelen pilla-

natban a Brassó-Vidombák nemzetkö-
zi repülőtér különböző elemeinek kivi-
telezésére – jelentette be Adrian Ioan 
Veștea, a légikikötőt építtető Brassó 
megyei közgyűlés elnöke, miután szer-
dán újabb szerződést írt alá a repülő-
tér kivilágításának megtervezésére és 
megvalósítására az Electrogrup–Elect-
roprecizia társulással. Az önkormány-
zat honlapján közzétett tájékoztatás 
szerint a kivilágítás megtervezésére és 
kiépítésére, a kifutópálya beszerelésé-
re összesen 65,5 millió lej értékű szer-
ződést írtak alá. A fénytechnika ese-
tében a dokumentáció összeállítására 
három hónap áll a kivitelező rendelke-
zésére, további három hónap alatt kell 
megvalósítani a munkálatot, amelyre 
60 hónapos szavatosságot vállalnak. 
A kifutópálya megvilágításának elké-
szítésére a három hónapos dokumen-
táció-beszerzés után, nyolc hónapban 
állapodtak meg a kivitelezőkkel. „Ez a 
13,7 millió eurós újabb szerződés egy 
fontos előrelépés a reptér építésében, 

ezzel együtt összesen 53 millió euró 
értékben futtatunk szerződéseket a 
repülőtér különböző elemeinek meg-
valósítására. Ezek nyomán jövő év 
végéig 90 százalékban elkészül a légi-
kikötő” – mondta Adrian Ioan Veștea. 
A Brassó megyei közgyűlés elnöke 
amúgy abban bízik, hogy az új kor-
mány támogatni fogja a beruházást. 
Az egyik leglátványosabb elem, az 
utasterminál megépítéséhez közben 
13 hatósági engedélyt kell beszerez-
niük. A hivatalos tájékoztatás szerint 
mindegyikre leadták már a szükséges 
dokumentációt, és a jóváhagyások 
egy részét már meg is kapták, ezért 
abban bíznak, hogy december 15-ig 
mindegyiket beszerzik.  Utána kér-
hetik az építési engedélyt, majd jövő 
évben kiadhatják az építkezési paran-
csot, amitől számítva kilenc hónap 
alatt kell megépülnie a terminálnak. 
A megyei közgyűlés elnökének el-
mondása szerint a tervező és az építő 
a legjobb minőségű anyagokat készül 
használni, és olyan színeket, amellyel 
nyugodt, csendes környezetet tudnak 
teremteni. A terminál teljes épített fe-
lülete több mint 11 000 négyzetméter 

lesz, a tervezésre és építésre kötött 
szerződés értéke 145,5 millió lej.

Máris vannak ugyanakkor jelentke-
zők: bár még épül a légikikötő, eddig 
öt légitársaság érdeklődött, jelezte, 
hogy indítana járatokat a brassói re-
pülőtérről: a Wizz Air, a Luft hansa, a 
LOT, a Blue Air és Turkish Airlines.

Amint arról korábban írtunk, a rep-
tér megvalósíthatósági tanulmánya 

már 2006-ban elkészült, ám évek tel-
tek el a különböző területrendezési 
tervek, tanulmányok készítésével, 
kisajátításokkal, a terület tulajdon-
jogának tisztázásával. A brassóiak 
abban bíznak, hogy 2021 első felében 
felszállhatnak az első járatok. A ta-
nulmányok szerint a brassói reptér 
működése első tíz évében érné el az 
egymilliós utasszámot.

A jövő év végére 90 százalékban befejezhetik a brassói reptér építését

 » Bár még épül 
a légikikötő, eddig 
öt légitársaság 
érdeklődött, jelez-
te, hogy indítana 
járatokat a brassói 
repülőtérről: a Wizz 
Air, a Lufthansa, a 
LOT, a Blue Air és 
Turkish Airlines. 

Életével, anyagi helyzetével 
és a társas kapcsolataival is 
feltűnően elégedett a romániai 
lakosság az Eurostat friss felmé-
rése szerint. Az önbevalláson 
alapuló kutatás eredményei a 
posztkommunista beütésekkel 
magyarázhatóak az általunk 
megkérdezett szakember sze-
rint. Magyarán a romániaiak ak-
kor is szeretik azt mutatni, hogy 
minden rendben van, amikor 
valójában nincs.

 » ISZLAI KATALIN

F eltűnően jól teljesített Románia 
az Eurostat frissen nyilvános-
ságra hozott összeállításában, 

amelyben az Európai Unió statiszti-
kai hivatala  azt vizsgálta, mennyire 
elégedettek az életükkel és annak kü-
lönböző területeivel az egyes tagálla-
mok lakói. Az adatsorokból kiderül, 
az Unió tagállamaiban valamelyest 
nőtt az élettel való elégedettség mér-
téke 2010-hez képest: a méréshez 
használt tízes skálán a korábbi 7-es-
ről 7,3-ra emelkedett az érték. Tavaly 
a fi nnek voltak a legelégedettebbek 
az életükkel (8,1), a legkevésbé pedig 
a bolgárok (5,4). Románia a közép-
mezőnyben helyezkedik el az EU-s 
átlaggal megegyező 7,3-as értékkel, 
ami előrelépést jelent a 2010-es 7,1-
hez képest. Magyarország gyengébb 
helyezést ért el a maga 6,5-ös érté-
kével, ami az ötödik legrosszabb 
eredmény. Az Eurostat arra is kíván-
csi volt, mennyire elégedettek saját 
anyagi helyzetükkel a tagállamok 
lakói. A tavalyi adatok szerint ebben 
a tekintetben általánosan gyengéb-

bek az eredmények, mivel az EU-s 
átlag mindössze 6,5 a tízes skálán, 
az első helyen álló Dániában 7,6, a 
lista végén szereplő Bulgáriában pe-
dig 4,3. Románia azonban ez esetben 
is jó eredményt ért el: a 6,6-os érték 
az EU-s átlagnál is jobbnak számít. 
A magyarországi 5,5-ös eredmény 
viszont ismét jóval gyengébb. A kö-
vetkező vizsgált kategóriában már 
Románia is elmarad az EU-s átlagtól, 
igaz, az eredmény így is jónak számít. 
A társas kapcsolatokkal való elége-
dettség átlagosan 7,9-es a tízes ská-
lán az EU-ban, Romániában pedig 
7,6-os, akárcsak Magyarországon. 
Ebben a tekintetben is Bulgária érte 
el a legrosszabb eredményt 6,6-os 
értékkel, az első helyen pedig Málta 
szerepel 8,6-os pontszámmal.

Elégedettek, de nem boldogok
Érdekesség azonban, hogy a hazai 
jónak mondható eredmények még-
sem teszik boldoggá a romániaiakat, 
hiszen a 2018-as megkérdezésnél 
mindössze 46 százalékuk állította, 
hogy az elmúlt négy hétben mindig 
vagy az idő nagy részében boldog 

volt. Az EU-s átlag ebben a tekin-
tetben 62 százalék, az első helyen 
holtversenyben végző négy ország, 
Belgium, Hollandia, Ausztria és 
Finnország esetében pedig 76 szá-
zalék. A rangsor végén álló Lettor-
szágban egyébként a megkérdezet-
tek mindössze 31 százaléka vallotta 
boldognak magát, Magyarországon 
pedig ez az érték 57,8 százalék.

A kommunizmus hagyatéka
A tapasztalataiból kiindulva túlságo-
san kedvezőnek tartja a kutatásban 
szereplő adatokat Szalay Zsuzsanna 
pszichológus. Mint mondta, mun-
kája során inkább azt látja, hogy a 
szülők sok esetben azért vállalnak 
külföldi munkát vagy egy második 
állást itthon, hogy jobb pénzügyi 
helyzetbe kerüljön a család, ez pedig 
arról árulkodik, hogy nem elégedet-
tek az anyagi helyzetükkel. Emel-
lett a többletmunka azt is jelenti, 
hogy kevesebb idő jut a családra, 
gyerekekre, barátokra, így a társas 
kapcsolatok terén is alacsonyabb az 
elégedettség az összeállításban sze-
replő eredményeknél. Hozzátette: a 

MINDENNEL ELÉGEDETT, DE NEM BOLDOG A ROMÁNIAI LAKOSSÁG AZ EU STATISZTIKAI HIVATALÁNAK FRISS FELMÉRÉSE SZERINT

Látszatjólét, avagy a kommunizmus hagyatéka

Újabb lépés. 6,5 millió lejből tervezik és valósítják meg a brassói repülőtér kivilágítását
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kutatásból az nem derül ki, hogy 
az ország mely régióiban milyen 
anyagi helyzettel rendelkezőket 
kérdeztek meg, az viszont tény, 
hogy a népesség átlagát tekintve a 
valóságban sokkal nagyobb az elé-
gedetlenség. A felmérésben szerep-
lő 7-es körüli értékek szerinte egyes 
kategóriákban mindössze 3-4-es-
nek felelnek meg a való életben.

De miből ered a valóság és a kuta-
tásban szereplő adatok közötti kü-
lönbség? A székelyudvarhelyi szak-
ember szerint az emberek kérdőívek 
kitöltésekor általában hajlamosab-
bak pozitívan nyilatkozni, az igenlő 
válaszokat előnyben részesíteni, és 
elnyomni a saját véleményüket. A 
romániaiak ráadásul posztkommu-
nista ország lakóiként nem szívesen 
beszélnek a magánéletükről, illetve 
szeretik azt mutatni, hogy minden 
rendben van. Ennek alátámasztásá-
ra egy másik, oktatási jellegű kuta-
tást említett a szakember. Abban az 
vizsgálták, hogy az egyes országok-
ban hogyan ítélik meg saját munká-
jukat a pedagógusok, ezzel párhu-
zamosan pedig a tanítványaiknak 
meg kellett oldaniuk egy tesztet, 
hogy kiderüljön, mennyire tükrö-
zi a tanárok véleménye a gyerekek 
teljesítményét. Az érdekesség az, 
hogy a legjobban a fi nn gyerekek 
teljesítettek, de mégis a fi nn taná-
rok voltak a legelégedetlenebbek. 
Ezzel szemben a romániai gyerekek 
eredményei nagyon gyengék lettek, 
a román pedagógusok azonban az 
egyik legelégedettebbek voltak, te-
hát úgy érezték, hogy hatékonyan 
végzik a munkájukat. „Társadalmi 
sajátosságnak számít az országban 
azt mutatni, hogy minden jól mű-
ködik, minden tökéletes, mindenki 
elégedett, ez a kommunizmus ha-
gyatéka” – zárta Szalay Zsuzsanna. 

 » A szakember 
szerint az em-
berek kérdőívek 
kitöltésekor ál-
talában hajlamo-
sabbak pozitívan 
nyilatkozni, az 
igenlő válaszokat 
előnyben részesí-
teni, és elnyomni 
a saját vélemé-
nyüket. 




