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Nemzeti liberális
pestisveszély

A kisebbségben, azaz parlamenti többség nélkül 
kormányzó Ludovic Orban – Klaus Johannis ál-
lamfő hűséges őrmestere – úgy viselkedik, mint-
ha pártja nemrég földcsuszamlásszerű választási 
győzelmet aratott volna. A PNL nem először keveri 
össze a különböző megméretéseket a meztelen 
valósággal. Először a májusi európai parlamenti 
választások után emelkedtek mennyei magas-
ságokba az akkor még ellenzékben lévő nemzeti 
liberálisok, pedig a kétségkívül sikeres szereplés 
egyetlen képviselővel vagy szenátorral sem nö-
velte létszámukat a bukaresti törvényhozásban. 
Novemberben Johannis nagy győzelmet aratott az 
elnökválasztáson, ami a közben hatalomra került 
PNL népszerűségét, legitimitását és befolyását is 
erősítette a román politikai térben, de úgyszintén 
érintetlenül hagyta a parlamenti erőviszonyokat. 

A helyzet most az, hogy a hirtelen aktívra váltó 
államfő kormányának magabiztossága éles ellen-
tétben áll a realitásokkal. Erőpolitikával élni erős 
parlamenti háttér hiányában csak antidemokra-
tikusan lehet. Márpedig, ne feledjük, a PSD-t a 
legtöbb kritika azért érte, mert erőből vitt, illetve 
próbált átvinni a törvényhozáson olyan szabályo-
zásokat, amelyek kizárólag az ő politikai szereplő-
inek az érdekeit szolgálták. Tette ezt egy 2016-os 
magabiztos parlamenti választási győzelem után, 
amelynek eredményeként kényelmes többséget 
tudhatott maga mögött a képviselőházban és a 
szenátusban. Ennek ellenére került ellenzéki ösz-
sztűzbe a PSD – tegyük hozzá, sokszor joggal. 
Ugyanis semmi sem jogosíthat fel egy politikai erőt 
kizárólag öncélú, antidemokratikus lépésekre. 

Érthető, hogy a PNL most gyorsan akarja igazol-
ni kormányzóképességét, s teljesíteni igyekszik 
nagyvonalú ígéreteit. De eközben úgy akar élni a 
parlamenti felelősségvállalással való elfogadás 
eszközével, mintha azt az alkotmányban egy kor-
mányzási formaként rögzítenék. Semmibe veszi 
a felelőtlen kĳ elentéseivel pénzromlást okozó 
pénzügyminiszter elleni egyszerű indítvány meg-
szavazását arra hivatkozva, hogy a PSD voksai 
hiteltelenek. Johannisék egyik leghangosabban 
hirdetett vágya a kétfordulós polgármester-vá-
lasztás visszaállítása, kevesebb mint fél évvel a 
helyhatósági megmérettetés előtt. Az indok? Így 
könnyebben visszaszorítható a PSD. Játsszunk el 
a gondolattal, hogy fordított a helyzet: a szociál-
demokraták szeretnének gyakorlatilag a voksolás 
előtti célegyenesben mindenáron törvényt módo-
sítani azért, hogy jobb eredményeket érjenek el, 
s megnehezítsék ellenfeleik dolgát. Ugye sejtik, 
mi következne? Tüntetéssorozat a demokráciáért, 
médiahisztéria diktatúraveszély miatt és brüsszeli 
aggodalom a jogállamért. 

A jelenleg népszerű politikai jelszó szerint a 
szociáldemokraták korábbi intézkedéseinek meg-
változtatásáért, a vörös pestist képviselő PSD egé-
szének megbüntetéséért bármit meg lehet lépni. 
Ha ezt elfogadjuk hivatkozásként, akkor már csak 
egy kérdés marad: miben is különbözik az új hata-
lom a régitől?

Valós esély van rá, hogy időben, 
azaz 2023 decemberére elké-
szüljön a régóta várt kolozsvári 
körgyűrű – jelentette ki Emil Boc. 
A kincses város polgármestere 
szerint az új kormány sokkal 
megértőbben és rugalmasabban 
viszonyul a projekthez.
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M egvan rá az esély, hogy 2023 
decemberére elkészüljön a 
Kolozsvárt Gyaluval össze-

kötő déli körgyűrű – jelentette be a 
kolozsvári tanács keddi ülésén Emil 
Boc polgármester. Az elöljáró hosz-
szú idő után végre jó hírrel szolgált a 
kincses város számára létfontosságú 
beruházást illetően, hiszen évekig 
arra panaszkodott, hogy a korábbi 
PSD-kormány akadályozza annak 
megvalósítását. „Az új kormány sok-
kal rugalmasabban kezeli a kérdést” 
– mondta a párttársai által alkotott 
Orban-kabinetre utalva a keddi taná-
csülésen az elöljáró, aki szerint nagy-
ban múlik a kormány hozzáállásán, 
reakcióidején, hogy megvalósulhat-e 
a beruházás, ugyanis csak 2023 vé-
géig használható fel az erre szerzett 
európai uniós támogatás. Emil Boc 
szerint a liberális kormány máris jobb 

hozzáállást tanúsít, aminek hatására 
felgyorsult a folyamat.

A polgármester szerint az előző ka-
binet sem blokkolta a szó szoros értel-
mében a beruházást, csak lassította, 
késleltette azt. „Voltak késések, de 
most egy gyorsabb tempóra kapcsol-
tunk, és remélem, hogy ez végig tart-
ható, miniszterektől és kormányoktól 
függetlenül” – idézte az Agerpres 
hírügynökség a polgármestert. Boc 
hangsúlyozta, 2023. december 31. az 
utolsó nap, amikor még felhasznál-
ható a körgyűrűre nyert uniós támo-
gatás, így a szállításügyi minisztéri-
umnak is „mozgósítania kell magát”, 
hogy időben elkészüljön az építési en-
gedélyhez szükséges dokumentáció, 
és meg lehessen hirdetni a verseny-
tárgyalást a kivitelező kiválasztására. 
„Vannak esélyek, hogy elkészüljön a 
munka” – nyugtatta meg a tanácsoso-
kat az elöljáró.

A kolozsvári tanács keddi ülésén 
másodszor vállalt át feladatokat 
a körgyűrűprojekt lebonyolításában 
illetékes országos útügyi hatóságtól. 
A testület megszavazta az útügyi ha-
tósággal kötött protokollumot, misze-
rint a kincses város és a környező köz-
ségek, Szászfenes, Apahida és Gyalu 
önkormányzata átvállalja a Gyalut és 
Apahidát összekötő körgyűrű megva-
lósíthatósági tanulmányának, övezeti 
városrendezési tervének és az egyéb 

műszaki dokumentációinak az össze-
állítását. Korábban az előtanulmá-
nyok elkészítését is átvállalták, azon 
oknál fogva, hogy az országos ható-
ság lassabban mozdul, több időre van 
szüksége, hogy lebonyolítsa a proce-
dúrát. A kolozsvári önkormányzat azt 
is vállalta, hogy a kormány helyett 
megszerzi az építkezési engedélyt. 
„Az egyre intenzívebb forgalom miatt 
Kolozsvár és a szomszédos települé-
sek számára létfontosságú ennek a 
fejlesztésnek a mielőbbi elkezdése” 
– hangsúlyozta a körgyűrű kapcsán 
Oláh Emese alpolgármester is.

A Kolozsvárt elkerülő déli körgyűrű 
nyomvonalát október végén hagyták 
jóvá, a terelőút Gyaluból indulva a 
Grigorescu, Monostor és Békás (Bună 
Ziua) negyedek környékén kerüli el 
Kolozsvárt, és csatlakozik az Apahi-
dáig vezető, már meglévő északkeleti 
körgyűrűhöz. A kolozsvári városveze-
tés tavaly októberben írta alá a szer-
ződést a körgyűrű megvalósíthatósá-
gi tanulmányának az elkészítésére a 
Transinvest Budapest Kft ., Specialterv 
Építőmérnöki Kft ., Explan Kft . és Cad-
sil Kft . cégek alkotta konzorciummal.

Az országos nagyberuházásokat 
összegző mesterterv szerint a Kolozs-
várt elkerülő déli körgyűrű négysávos 
lesz, hossza 38,8 kilométer, amelyből 
31,3 kilométer az új, 7,5 pedig a felújí-
tásra szoruló útszakasz. A 150 millió 
euróból megvalósuló beruházás ér-
dekében a kincses város önkormány-
zata együttműködésre lépett a szom-
szédos községek vezetésével, hiszen 
a terelőút a környező települések 
lakóinak is fontos: többségüknek a 
kincses városban van a munkahelye.

Mint arról beszámoltunk, a déli 
körgyűrű megléte azért létfontosságú 
Kolozsvár fejlesztése szempontjából, 
mert enélkül nem lehet kizárni a vá-
rosközpontból az átutazó forgalmat. 
Nistor Dániel RMDSZ-es tanácsos, az 
urbanisztikai bizottság tagja koráb-
ban a Krónikának úgy nyilatkozott, 
hogy a terelőút venné át a tranzitfor-
galmat is, mely a szomszédos köz-
ségek irányából érkezik naponta a 
kincses városba, és egyfajta gyorsfor-
galmi útként működne.

EMIL BOC SZERINT AZ ÚJ KORMÁNY FELGYORSÍTOTTA AZ ÚTÉPÍTÉSI FOLYAMATOT

Elkészül a kolozsvári körgyűrű?

Erdélyi tudósítások 2019. december 12.
csütörtök
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A megépítendő déli szakasz csatlakozik majd az Apahidáig vezető, már meglévő északkeleti körgyűrűhöz

Épülhet a nagyváradi bekötőút

Megvalósulhat a nagyváradi körgyűrűt az észak-erdélyi autópálya Bihar 
megyei szakaszával összekötő bekötőút, miután az Orban-kabinet keddi 
ülésén jóváhagyta a területkisajátításokhoz szükséges összeget. Ilie Bo-
lojan polgármester Facebook-bejegyzésben számolt be a jó hírről, rámu-
tatva: ez az utolsó procedurális lépés a négysávos út megvalósításához. 
A kormányhatározat kĳ elöli a bekötőút nyomvonalát, jóváhagyja a kisa-
játítási eljárást és közli a kárpótlásban részesülő tulajdonosok listáját. 
A kormányhatározat szerint a beruházás több mint 140 hektárnyi területet 
és 551 tulajdonost érint, ezek kárpótlására összesen 22 millió lejt utal ki a 
kormány. A 19 kilométeres váradi bekötőút a körgyűrű váradszentandrási 
letérőjétől vezet majd el az észak-erdélyi autópálya bihari csomópontjáig. 
Ilie Bolojan szerint a munkálatokra biztosított az uniós fi nanszírozás, így 
meghirdethetik a licitet a kivitelező kiválasztására. „Remélem, hogy ja-
nuár elején közzétehetjük a feladatkiíró füzetet. Ha nem lesznek gondok, 
jövő nyáron elkezdődhet a munka” – írta derűlátón a polgármester.

 » RÖVIDEN

Álrovarirtók Sepsiszentgyörgyön
Szélhámos rovarirtók jelentek meg nemrég Sepsiszent-
györgyön. Hívatlanul, fertőtlenítés címén kopogtatnak 
be a háztartásokba, ez azonban csak álca. A valódi 
céljuk felmérni a terepet, hogy a lakásokban vannak-e 
ellopható tárgyak. A közösségi oldalon több fi gyelmez-
tetés megjelent, a bejegyzésekben arról írnak, hogy két 
középkorú férfi  járja a várost, románul beszélnek, az 
egyiknél kézi adagolópumpa van, a másiknál egy map-
pa. Egyik áldozatuk egy idős asszony volt. A hölgyhöz 
két férfi  csengetett be, akik azt állították, hogy fertőtlení-
tenek a rovarok ellen, majd 60 lejt kértek tőle a szolgál-
tatásért, számla gyanánt egy kitöltetlen papírt adtak át 
neki. Az idős nő családja attól tart, hogy a csaló rovar-
irtók valójában felmérték a terepet, hogy a lakásban 
vannak-e ellopható értéktárgyak. A rendőrség hivatalból 
indított nyomozást.




