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Csigalassú fejlesztés
Idén sem gyorsul fel az autópálya-építés

B Á L I N T  E S Z T E R

R eálisan 23 kilométer, kü-
lönösen szerencsés hely-
zetben pedig 64 kilométer 

újonnan épült autópálya nyílhat 
meg 2020-ban Romániában a ro-
mániai út- és vasútépítéseket mo-
nitorozó Pro Infrastruktúra Egye-
sület pénteken közzétett elemzése 
szerint. A szakértők által létreho-
zott egyesület szerint a munká-
latok jelenlegi állása alapján az 
A3-as észak-erdélyi autópálya két 
épülő szakaszának az átadása vár-
ható a 2020-as évben. Elkészül az 
alig ötkilométeres Bors-Bihar pá-
lyaszakasz, amelyik a magyar-ro-
mán határra érő magyarországi 
M4-es romániai leürítését teszi 
lehetővé, és a Kolozsvár és Ma-
rosvásárhely közötti 18 kilométe-
res Radnót–Maroskece szakasza. 
Utóbbi átadása után már csak 

egy 18 kilométeres szakaszra kell 
letérni a pályáról a régi országút-
ra a Kolozsvártól nyugatra fekvő 
Magyarnádas és Marosvásárhely 
között. Az egyesület csak rendkí-
vül szerencsés helyzetben tartja 
lehetségesnek, hogy megépüljön 
az A1-es dél-erdélyi pályát és az 
A3-as észak-erdélyi pályát össze-
kötő A10-es pályának egy újabb, 
Szászsebes és Tövis közötti szaka-
sza, és az A7-es moldvai autópálya 
Bákó melletti szakasza.

Maradnak a forgalmi dugók

A Pro Infrastruktúra Egyesület 
szerint eközben 2020-ban sem vár-
ható komolyabb előrelépés a Kár-
pátokat átszelő sztrádatervek kivi-
telezésében. Amint emlékeztetett 
rá: az A1-es autópálya Nagyszeben 
és Pitesti közötti hiányzó részének 
csak egyetlen szakaszára sikerült 
kivitelezőt találni. A Pitești és Cur-
tea de Argeș közötti hegyvidéki 

szakaszra két és fél éve, a Curtea 
de Argeș - Tigveni szakaszra pedig 
10 hónapja írtak ki pályázatot. A 
megfelelő minőségű geotechnikai 
tanulmányok hiányában azonban 
e szakaszok megépítésére tovább-
ra sem sikerült szerződést kötni. 
Így Románia fővárosa továbbra is 
elzárva marad az európai autópá-
lya-hálózattól.

Az elemzés ugyanakkor ko-
molytalannak nevezte a Dăn-
cilă-kormány ideiglenes közleke-
désügyi minisztere 2019-re tett 
előrejelzését. A később EU-biztos-
nak is jelölt Rovana Plumb tavaly 
februárban azt közölte, hogy a kor-
mány számításai szerint 2019-ben 
180 kilométer autópályát adnak 
át Romániában. Végül a Pro Inf-
rastruktúra Egyesület előrejelzé-
se teljesült, és az A1-es autópálya 
Déva és Holgya között 43 kilométe-
res szakaszának az átadása történt 
meg. Ennek a felét is csak sebesség 
és tömegkorlátozásokkal vehetik 
igénybe az autósok karácsony óta.

Egy térképen minden. 
„Nem jelent gondot” a hálózat 
zsúfoltsága

▴   FORRÁS: 130KM.RO

A természeti katasztrófák közül a 
szakértő kiemelte a nagy erdő-

tüzeket. Példaként említette, hogy 
Ausztráliában három hónapja kép-
telenek megbirkózni a lángokkal, de 
Szibériában, a mediterrán térségben 
és Chilében is komoly tüzek pusz-
títottak. Juhász Árpád azt mondta: 
annyira szárazak az erdők, hogy a 
nagy erdőtüzekkel, főleg ha erős szél 
is társul hozzájuk, a modern techni-
ka ellenére nem lehet mit kezdeni.

Komoly problémának nevezte a 
vízhiányt, amelyre példaként emlí-
tette, hogy egy Indiában ötmilliós 
városba kellett tartálykocsikkal vinni 
a vizet. Ez a szakértő szerint egyér-
telműen kapcsolatban van a globális 
felmelegedéssel. Világszerte egyre 
gyakoribbak az aszályok, egyre több 

az extrém meleg napok száma – 
emelte ki. Hozzátette: vannak olyan 
katasztrófák – például földrengések, 
vulkánkitörések – amelyek kialakulá-
sát az emberek nem befolyásolhatják, 
és azokat nem is tudják előre jelezni. 
Ebből a szempontból csendes volt 
az év, viszont látható, hogy a nagy 
trópusi ciklonok – hurrikánok, táj-
funok – gyakoribbá válnak és ki-
tolódik a szezonjuk. Ezek azonban 
kialakulásuktól kezdve követhetők, 
így a lakosságot fel lehet készíteni 
rájuk – mondta. Juhász Árpád hang-
súlyozta: az, hogy ennyi katasztrófát 
látunk nap mint nap, a tömegkommu-
nikációnak is köszönhető. Régebben 
hetek, hónapok is elteltek, amíg hír 
érkezett a világ más részén történt ter-
mészeti katasztrófáról.

Természeti katasztrófák 2019-ben
• Nagy erdőtüzek, vízhiány és gyakoribb trópusi ciklo-
nok jellemezték az évet – mondta Juhász Árpád geoló-
gus az M1 aktuális csatornán vasárnap.

• Nem sokkal bővül idén a romániai autópálya-háló-
zat a Pro Infrastruktúra Egyesület legfrissebb elem-
zése szerint, miután tavaly is végül mindössze 43 
kilométert sikerült átadni a forgalomnak, és ennek is a 
felét csak sebesség és tömegkorlátozásokkal vehetik 
igénybe az autósok karácsony óta.

Ö tvenhat éves korában szombat 
este meghalt Gesztesi Károly 

színművész. Sajtóhírek szerint a 
színész a budapesti Ferdinánd híd-
nál vezette autóját, amikor vezetés 
közben rosszul lett, infarktust ka-
pott. Kocsijával félreállt, ám hiába 
jött gyorsan a segítség és próbálták 
50 percen keresztül újraéleszteni, 
az orvosok nem jártak sikerrel. 
Gesztesi Károly Tóth Károly néven 
született 1963. április 16-án Buda-
pesten. Szülei válása után édesany-
ja férjhez ment Gesztesi Jánoshoz, 
akinek a nevét később hivatalosan 
is felvette. Gesztesi Károly a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola 
elvégzése után 1988-tól 1990-ig a 
Thália Színház társulatának tag-
ja volt. Az 1990-1991-es évadban 
a Miskolci Nemzeti Színházban 
szerepelt, 1992-1993-ban a József 
Attila Színház társulatának tagja 
volt. 1994 és 1998 között a Vígszín-
ház társulatának volt a tagja, azóta 

szabadfoglalkozású volt. Színházi 
szerepei mellett olyan filmekben 
játszott, mint például a Magyar 
vándor, a Szabadság, szerelem, a 
Kútfejek, a Valami Amerika 1. és 
2. vagy a Csak szex és más semmi. 
Gesztesi Károly az egyik legismer-
tebb magyar szinkronszínész volt, 
többek között a Shrek című animá-
ciós filmben ő volt a főhős Ogre ma-
gyar hangja. (Kiss Judit)

Meghalt Gesztesi Károly színművész

▴   F O R R Á S :  L I B R A R I U S . H U

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati tájékozta-
tó körutat szervez Erdélyben leányvállalata, a BGA 
Pro Transilvania vezetőinek segítségével. A talál-
kozókon az érdeklődők megismerhetik a budapesti 
Nemzetpolitikai Államtitkárság programjaihoz 
kapcsolódó, a BGA lebonyolításában meghirdetett 
pályázati programokat, a pályázás és az elszámo-

lás folyamatát a Nemzeti Informatikai Rendszeren 
keresztül. A több napos pályázati tájékoztató körút 
első helyszínei és időpontjai: január 7. kedd, 11 óra, 
Gyergyószentmiklós, Salamon Ernő Gimnázium, 
Gyilkostó sugárút 3-5. sz., valamint ugyanaznap 17 
órakor a székelyudvarhelyi Egyetemi Központban, 
Kőkereszt tér 7. szám, 32-es terem.

• RÖVIDEN 

Erdélyi pályázati tájékoztató körúton a BGA Zrt.




