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H I R D E T É S

A MINISZTER SZERINT AKÁR 100 KILOMÉTER AUTÓPÁLYA IS MEGÉPÜLHET

Új év új sztrádaálmokkal

Visszafogottan, de optimista 
Lucian Bode közlekedési 
miniszter: számításai szerint 
idén legkevesebb 40 kilomé-
ter, legtöbb 100 kilométer 
autópályát adhatnak át a 
forgalomnak. A Pro Infra-
struktúra Egyesület becslé-
sei óvatosabbak: szerencsés 
esetben legtöbb 64 kilo-
méterrel bővül a romániai 
sztrádahálózat.

 » BÁLINT ESZTER

N egyven és száz kilomé-
ter közötti autópálya ké-
szül el 2020-ban Lucian 

Bode közlekedésügyi miniszter 
szerint, aki amúgy szeretné 
meghaladni a száz kilométert 
is. „Jelen pillanatban 857 kilo-
méter autópályánk van, amivel 
utolsók vagyunk Európában. 

134 kilométer építés alatt áll, és 
reméljük, hogy idén, ha a vál-
lalkozók tartják a vállalt hatá-
ridőket, akkor legkevesebb 40 
kilométertől legtöbb 100 kilo-
méterig jöhet szóba. Természe-
tesen szeretnénk meghaladni a 
100 kilométert, de nem ígérhe-
tem” – fejtette ki a közlekedési 
tárca vezetője a román közszol-
gálati televízió (TVR1) hétfő esti 
műsorában. Arra is ígéretet tett 
egyúttal, hogy négy éven belül 
Konstancától Nagylakig sztráda 
szelheti át az országot.

Bode elmondása szerint 
jelen pillanatban a románi-
ai hatóságok nem tartoznak 
a sztrádaépítési munkálatok 
elvégzésével megbízott vál-
lalkozásoknak, azonban a 
munka akadozik, mivel az ál-
lammal szerződéses viszony-
ban álló cégek nem fizetik ki 
alvállalkozóikat. Információi 
szerint több tucat ilyen alvál-
lalkozó van, és emiatt nem 

épülnek az autópályák a várt 
ütemben.

Amint arról korábban írtunk, 
korántsem annyira derűlátó a 
romániai út- és vasútépítéseket 
monitorozó Pro Infrastruktúra 
Egyesület, mint Lucian Bode 
miniszter. Az év elején kiadott 
elemzésükben azt írták, reá-
lisan 23 kilométer, különösen 
szerencsés helyzetben pedig 64 
kilométer újonnan épült autó-
pálya nyílhat meg 2020-ban Ro-
mániában. A valóság pedig 
tavaly is felülírta a Dăncilă-kor-
mány várakozásait, miszerint 
2019 végéig 180 kilométer au-
tópályát adnak, akkor is végül 
a Pro Infrastruktúra Egyesület 
előrejelzése teljesült, és mind-
össze az A1-es autópálya Déva 
és Holgya közötti 43 kilométeres 
szakaszának az átadása történt 
meg. Ennek a felét is csak sebes-
ség- és tömegkorlátozásokkal 
vehetik igénybe az autósok kará-
csony óta.

Mikor hajthatunk be? Lucian Bode közlekedési miniszter idén 40–100 kilométer sztrádát ígér

 » BARABÁS HAJNAL

Közös ipari park létrehozásáról 
állapodtak meg nemrég Madé-

falva, Csíkcsicsó, Csíkszereda, va-
lamint Hargita megye önkormány-
zatának elöljárói. A létesítmény 
a madéfalvi közbirtokosság által 
megvásárolt,  Madéfalva, Csíkcsicsó, 
Szépvíz és Csíkrákos közigazgatási 
határaihoz közeli 10 hektáros terü-
leten valósulna meg – nyilatkozta 
lapcsaládunk érdeklődésére Péter 
Lukács, Csíkcsicsó polgármestere. 
Megközelítését községükön keresz-
tül képzelték el, mint magyarázta, a 
Csíkszereda irányából a vasúti átjáró 
előtt jobbra eltérő földutat szélesí-
tenék ki, és aszfaltoznák le, közel 
három kilométeres szakaszon. Je-
lenleg az ehhez szükséges tervek el-
készítésén dolgoznak. A beruházás 

hasznos volna az érintett községek 
számára, hiszen az itt megtelepülő 
cégeknek elsősorban ezek a telepü-
lések biztosíthatnák a munkaerőt. 
„A cégek részéről már van érdeklő-
dés, ám mivel nagyon a kezdeteknél 
vagyunk, még nem tudunk nekik 
konkrétummal szolgálni. Egyelőre 
a legfontosabb, hogy a szükséges 
infrastruktúrát kiépítsük” – fogal-
mazott a polgármester. Ebből a 
munkából Csíkcsicsó az útépítést 
vállalta, az ehhez szükséges ta-
nulmányok elkészítéséhez pedig a 
Hargita megyei önkormányzat biz-
tosított a községnek tavaly 50 ezer 
lejt. Madéfalva önkormányzatának 
az volna a feladata, hogy az ipari 
park területére elkészíti az övezeti 
rendezési tervet (PUZ), amit szintén 
támogat a megyei önkormányzat. 
A hivatalos tájékoztatás szerint az 

érdekelt felek rövidesen társulási 
szerződést kötnek, illetve a Har-
gita megyei közgyűlés elkészíti azt 
a tanulmányt, amelynek alapján a 
szükséges beruházásokat elvégez-
hetik és tudatosan elkezdhetik a 
befektetők idevonzását. Ugyanak-
kor várhatóan már idén létrehozzák 
a parkot működtető közös céget, és 
elkészítik a szükséges terveket is.

Az ipari park tervezett helyszí-
ne különben több szempontból is 
előnyös, hiszen közel van a madé-
falvi vasúti csomópont, ráadásul 
elérhető közelségben van a víz-, a 
gáz- és a villanyhálózat, így a terü-
let közművesítése is egyszerűbben 
megoldható. A létesítmény első-
sorban a helyi vállalkozásoknak 
biztosítana lehetőséget a bővítés-
re, de külső befektetőkre is számí-
tanának.

Ipari park települési összefogással
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