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Csíkszék

Moldvai bojkott az A8-as ellen?
Az idén csak az előtanulmány „áttanulmányozására” futja

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

„Az érdekek eddig úgy kívánták, 
hogy az Egyesülésnek is nevezett 
Unghenit Jászvásáron és Németvá-
sáron keresztül Marosvásárhellyel 
összekötő autópálya ügye teljesen 

megrekedjen. A projektet be-
lülről bojkottálták, innen, 
Moldvából” – állítja Cătălin 
Urtoi. A lapcsaládunknak 
nyilatkozó miniszteri ta-

nácsos, aki egyelőre nem 
szeretne személyeket vagy érdek-
csoportokat megnevezni, annyit 
mondott, hogy kollégáival közel 
járnak a korrupciógyanús ügy 
felgöngyölítéséhez. Aztán amint 
megbizonyosodnak arról, hogy kik 
tettek keresztbe a tervnek, a nyil-
vánosság elé tárják. Szerinte már 
abból is lehet bizonyos következte-

téseket leszűrni, hogy kiknek volt 
érdeke a különböző más tervekkel 
Moldva lakosságát megosztani. Míg 
évekkel ezelőtt a Kárpáton túliak 
közül mindannyian az Ungheni–
Jászvásár–Marosvásárhely autópá-
lya megépítéséért lelkendeztek, ma 
már vannak, akik az azóta papíron 
megjelent A7-es, Bákó és Brassó 
közötti sztrádát részesítik előny-
be. Újabban meg a bukovinaiak és 
észak-moldvaiak inkább Szatmár-
németi–Nagybánya–Dés–Beszter-
ce–Dornavátra–Szucsáva gyors-
forgalmi út projektjét karolnák fel. 
A civilben mérnökként dolgozó és 
az Împreună pentru A8 (Együtt az 
A8-ért) nevű egyesületet irányító 
Urtoi szerint az aktatologatással, 
hazudozással és gáncsoskodás-
sal tíz esztendőt és rengeteg pénzt 
veszített el az ország, de mindene-
kelőtt annak legszegényebb régió-
ja, Moldva.

Nem akarnak újabb Bechtel-ügyet

Kérdésünkre, hogy a Németvásár 
(Târgu Neamţ) – Jászvásár, ma-
gánszféra bevonását célzó PPP-tí-
pusú szerződés kilátásba helyezett 
felbontása nem veti-e vissza még 
inkább a folyamatot, Lucian Bo-
de tárcavezető tanácsosa nemmel 
válaszolt. „Miután betűről betűre 
áttanulmányoztam azt a változatot 
is, ki merem jelenteni, hogy mind az 
országra, mind Moldvára nézve, a 
magántőke bevonása hátrányos lett 
volna. A szociáldemokrata kormány 
által elképzelt PPP-s konstrukció 
egy újabb Bechtel-ügyhöz vezetett 
volna” – szögezte le Cătălin Urtoi. 
Mint emlékezetes, miután a szoci-
áldemokrata kormány lemondott 
az A8-as sztráda megépítéséről és 
az ország két történelmi régióját 
egy egészen más útvonalon – Bá-
kón és Brassón keresztül – szerette 

volna összekötni, 2019 tavaszán 
Doina Fedorovici, a PSD alelnöke 
arról beszélt, hogy PPP-rendszer-
ben, azaz az állami fi nanszírozás 
mellé magántőke bevonásával még-
iscsak nekilátnának a Marosvá-
sárhely–Jászvásár–Ungheni több 
mint háromszáz kilométeres pálya 
építésének. A PSD-s politikus azt is 
tudni vélte, hogy a három nagyobb 
szakaszra osztott, és a Székelyföl-
det nyugatról kelet irányába átszelő 
pályát a végéből, azaz a Prut mellőli 
moldáv határtól kezdik építeni. A 
pártvezér a tavaly májusban még 
rendkívül derűlátó volt; azt nyilat-
kozta, hogy 2020-ban elkezdődhet-
nek a munkálatok.

Urtoi szerint a legészszerűbb 
az uniós alapok lehívása volna, 
csakhogy mindaddig, amíg a mi-
nisztérium nem rendelkezik egy 

tiszta, átlátható tervvel, hiába is 
próbálkozna pályázni. „Egy évti-
zede beszélünk a Moldva és Erdély 
közötti útszakaszról, de a mai napig 
sem tudjuk, mennyibe kerülne an-
nak megépítése. Ilyen az, amikor a 
szekér a lovak elé kerül: ahelyett, 
hogy már túl lennénk a megvaló-
sítási tanulmányok elkészítésén és 
a tervezési szakaszon, mi az épít-
kezés fi nanszírozásáról vitázunk” 
– sérelmezte az eddig civil aktivis-
taként tevékenykedő mérnök. Meg-
látása nem csak az A8-as érvényes ,
hanem az összes térképre rajzolt
nyomvonalra. Állítását Lucian Bode 
miniszter is megerősítette azzal a
kijelentéssel, miszerint a dokumen-
tációval csak 2021-re készülnek el.
„Jelen pillanatban mi sem tudjuk,
mi mennyibe kerül” – ismerte el  a
tárcavezető a hét elején.
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A HOTEL KÜKÜLLŐ*** üzletfejlesztés céljából, elkötelezett, 
motivált és karrier tervekkel rendelkező

SZÁLLODAI ÉRTÉKESÍTŐT keres (Cod: Sales Manager).

Elvárások:

• online értékesítési ismeretek
• román és angol nyelvtudás
• magabiztos számítógép használat
• kitűnő kommunikációs és szervezőképesség
• proaktívitás és megbízhatóság
• 1-2 év szakmai tapasztalat
• B-kategóriás jogosítvány.
Amit ajánlunk:

• versenyképes fizetés
• rugalmas munkavégzés
• tartós munkaviszony.
Feladatok:

• a szálloda teljes körű értékesítésének az adminisztrációja
• szervezési és irányítási feladatok az értékesítésben
• értékesítési stratégia kidolgozása a szálloda vezetéssel együtt.
Munkavégzés helye: Székelyudvarhely.

Önéletrajzod, motivációs levéllel együtt, a resurseumane@arkuminvest.ro 
címre várjuk vagy a Küküllő Szálloda*** recepcióján.

H I R D E T É S

A 45 hónapos határidejű beruhá-
zást, amely a Csíkszentmártontól 

Csinódon át az egerszéki eltérőig tartó 
szakaszt érinti, a székelyudvarhelyi 
Multipland Kft . végzi el – tájékozta-
tott Hargita Megye Tanácsának sajtó-
szolgálata. „2026-ig szeretnénk meg-
építeni az utat Bákó megye határáig, 
hiszen közösségeinket össze kell köt-
nünk és megerősítenünk” – hangsú-

lyozta Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. Gergely András, 
Csíkszentmárton polgármestere sze-
rint a szóban forgó szakasz felújítá-
sa jelentős gazdasági és turisztikai 
fellendüléshez vezethet, valamint 
megkönnyíti a falvak közti kapcso-
lattartást. György József, Csíkszent-
györgy polgármestere azt mondta, 
fontos lenne, hogy bár aszfaltút fogja 

összekötni a településeket, ne történ-
jenek további jelentős változtatások, 
hiszen szeretnék megőrizni a csinódi 
és az egerszéki tanyavilágot, amelyre 
gyöngyszemként tekintenek, 
és amelyet csodálnak a tu-
risták. A beruházás értéke 
több mint 35 millió lej áfá-
val, összesen 14,5 kilométer 
hosszan építik újra az utat. A 
munkálatok magukban foglalják négy 
híd felújítását és további 52 áteresz 
cseréjét. A bekötőutakat, kapubejáró-
kat is kiépítik, a meredekebb részeken 
pedig betonsáncokat hoznak létre.

2026-ig aszfaloznák le az úzvölgyi utat
• Aláírták az Úzvölgye felé vezető, 123-as jelzésű megyei
út felújítására a kivitelezési szerződést tegnap a csíkszent-
mártoni Baka János Községi Könyvtár előadótermében.

• Belülről szabotálták az A8-as, Moldvát Erdéllyel összekötő autópályaprojektet –
jelentette ki lapcsaládunknak Cătălin Urtoi, a szállításügyi miniszter frissen kinevezett
tiszteletbeli tanácsosa. A jászvásári szakember hozzátette: nem az erdélyieken múlott,
hogy a sztrádaterv évek óta helyben topog. Az idén sem kell csodákra várni: mindössze
az előtanulmány áttanulmányozására futja, azt is csak egy 200 kilométeres szakaszon.




