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Megmosolyogtató  siker
Júniusra elkészül a Bors–Bihar-sztrádaszakasz

BÁLINT ESZTER, SIMON VIRÁG

Júniusban átadják az észak-er-
délyi autópálya (A3-as) 5,3 kilo-
méteres szakaszát Bors és Bihar 

között. Az Agerpres által idézett 
Lucian Bode ügyvivő közlekedési 
miniszter szerint a „történelem-
ben először” fog előfordulni, hogy 
a magyar fél előtt érnek a határra 
egy sztrá daszakasszal. Eközben 
Magyarországon is javában tart az 
M4-es autópálya Berettyóújfalu–
Nagykereki országhatár szakaszá-
nak megvalósítása. A 26,5 kilomé-
ter hosszú új nyomvonal a korábbi 
bejelentések szerint július végére 
készülhet el. A román közlekedési 
tárca ügyvivő vezetője egyébként 
abban bízik, hogy a bíróság mi-
hamarabb dönt, és folytathatják a 
munkát a romániai oldalon Biszt-
raterebes irányában. Elmondta: 
ismét közbeszerzési eljárást írtak 
ki a Bisztraterebes–Berettyószép-
lak-szakasz megépítésére, amelyet 
korábban, „elképzelhetetlen mó-
don” egy olyan horvát cég nyert el, 
amely hazájában csődöt jelentett. A 
miniszter szerint a Magyarnádas–
Szilágynagyfalu közötti útszakasz 
megépítésére márciusban hirdetik 
meg a közbeszerzési eljárást.

Maros megyében zajlik a munka

Közben az enyhe télnek is köszönhe-
tően jól haladnak a kivitelezők a mun-
kálatokkal az észak erdélyi sztráda 
Maros megyei szakaszán – látható a 
Pro Infrastruktúra Egyesület szakér-
tői által készített drónfelvételeken. Az 
infrastrukturális fejlesztések állását 
nyomon követő egyesület a múlt hé-
ten készítette azokat a felvételeket, 
amelyeken jól látszik, hogy hol dol-
goznak, hol haladtak és hol nincse-
nek egyáltalán munkagépek. Mint 
ismeretes, az A3-as autópálya Nyárád-
tő–Radnót közötti szakaszán ugyan 
már lehet közlekedni, de a radnóti 
lehajtónál gondok vannak, hiszen 
a gépkocsiknak át kell haladniuk a 
vasúti síneken, így naponta többször 
sorompó „állja útjukat”. Itt már épül 
a felüljáró, hogy áthidalja a problé-
mát, és összekösse a már meglevő és 
most épülő következő 18 kilométeres, 
Radnót–Maroskece közötti pálya-
szakaszt. Az említett 18 kilométeres 
szakaszon, Marosbogátnál, ahol ka-
nyargós a Maros folyó, felüljáróval és 
két híddal lehetett megoldani a köz-
lekedést. A kivitelező végzett a teljes 
betonozással, már csak a szigetelés és 
az aszfaltozás hiányzik. A felvételen 
jól látszik az is, hogy milyen közel lesz 
az autópálya a nemrég felújított refor-
mátus templomhoz.

Sztrádamúzeum lehet belőle

A Pro Infrastruktúra Egyesület szak-
értői szerint aggodalomra ad okot, 
hogy az említett 18 kilométeres pá-
lyakaszt – amely idén tavasszal, leg-
később nyár elején lesz kész – csak 
akkor lehet majd használni, ha a kö-
vetkező, Maroskece-Aranyosgyéres 
pályaszakasz kivitelezője elkészíti 
a maroskecei csomópontot. Az itt 
dolgoztató cég azonban jelenleg jogi 
felszámolás alatt van. A pályaépítők 
és a szakminisztérium képviselői kö-
zötti, legutóbbi Maros megyei meg-
beszélésen a nehéz helyzetben lévő 
cég megígérte, hogy minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy a csomópont 
elkészüljön legkésőbb nyárig. Ha 
ez nem történik meg, akkor Maros 
megyében lesz egy 18 kilométernyi 
autópálya-szakasz, amit nem lehet 
használni. Az egyesület szakértői 
szerint ugyanakkor fontos lenne, 
hogy a szakminisztérium sürgesse 
meg a Marosvásárhely–Nyárádtő 
pályaszakasz építését is, itt ugyanis 
többéves lemaradás van. Azt még 
mindig nem tudni, hogy újra ver-
senytárgyalást hirdetnek, vagy a bí-
rósági ajánlásokat fi gyelembe véve 
kimondják, hogy ki lesz a nyertes. 
Itt az óvások benyújtása és a peres-
kedés miatt húzódott el az eljárás 
elindítása.

Néhol jól halad a munka, máshol 
azonban gondok vannak
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Az iskola dísztermében egymást 
váltották az osztályok a Kétke-

rekű suli elnevezésű program is-
mertetőjén. Lázár Nóra aligazgató 
elmondása szerint nagyon sok tanuló 
jár biciklivel iskolába, ezért is tartják 
fontosnak a biztonságos közleke-

désről szóló oktatást. „Mi a 
hétköznapokban motoros 
vezetéstechnikai oktatás-
sal foglalkozunk. 2011-ben 
indítottuk el Magyarorszá-
gon a közlekedésbiztonsá-
gi programunkat, és idén 

sikerült eljutni ide, Erdélybe 
is” – ismertette Földi Attila elméleti 
oktató, hozzátéve, hogy az elméleti és 
gyakorlati bemutató során olyan ese-
tekre hívják fel a fi gyelmet, amelyek-
kel nem biztos, hogy korábban talál-
koztak a diákok. Az előadás előtt a 
tanulóknak öt perc alatt kellett kitöl-

teniük egy közlekedési szabályokkal 
kapcsolatos kétoldalas tesztet, amit 
az óra végen, az elhangzott ismere-
tek birtokában újra megtettek. Így a 
program vezetőinek lehetőségük volt 
összehasonlítani, mennyi hasznos 
információval bővült a részvevők 
tudása a tájékoztató során. Az inter-
aktív, kis videókkal, bemutatókkal 
tűzdelt előadás keretében elsősorban 
a gyalogos és kerékpáros közlekedési 
tudnivalókat, a biztonság, a megfe-
lelő öltözék és felszerelés, valamint 
a szabályok ismeretének és a bal-
esetek megelőzésének fontosságát 
hangsúlyozták. Az elméleti tájékoz-
tatás után gyakorlatban is kipróbál-
hatták tudásukat a tanulók, hiszen 
motoros szimulátorokon kellett be-
tartaniuk a közlekedési szabályokat. 
Az elképzelés szerint a szakembe-
rek márciusban visszatérnek Harg-
ita megyébe, ugyanis az a tervük, 
hogy a nyári vakációig 7000 itt élő 
gyermekkel ismertetik meg a legfon-
tosabb közlekedési szabályokat.

Kétkerekű suli: elmélet és gyakorlat
• Balesetmegelőzési előadást és gyakorlati ismertetőt 
tartottak pénteken a gyergyószentmiklósi Fogarasy 
Mihály Általános Iskolában a magyarországi Safety 
Hungary fiatal szakemberei. Céljuk megtanítani a gyer-
mekeket biztonságosabban, óvatosabban közlekedni.

Gyakorlatban is kipróbálhatták 
tudásukat a tanulók

▴   FOTÓ: BARABÁS ORSOLYA

• Bár az eredeti tervek szerint már évek óta autópá-
lyán lehetne száguldozni a magyar határtól Brassóig 
az észak-erdélyi autópályán, ma már az apró sikerek-
nek is örvendünk: két szakasz is elkészülhet idén.

Érezhetően olcsóbbá vált a benzin 
Néhány kőolajipari társaság üzemanyagtöltő-állomá-
sánál 5 lej alá süllyedt a standard benzin literenkénti 
ára a hétvégén. A Versenyhivatal által létrehozott 
árfigyelő portálon (Monitorulpreturilor.info) közzétett 
adatok szerint leginkább a Petrom és a Lukoil kútjainál 
lett olcsóbb az energiahordozó. Rövid keresgélés után 
kiderül, hogy literenként 4,99 lejért lehet tankolni 
többek között Székelyudvarhelyen, Temesváron, Csík-
szeredában. A standard benzin ára a legtöbb töltőál-
lomásnál 5,01 és 5,19 lej között mozog literenként. Az 
ármozgás mögött minden valószínűség szerint a kőolaj 
világpiaci árának csökkenése húzódik. Londoni iparági 
elemzők még a napokban azt vetítették előre, hogy az 
új koronavírus okozta járvány negatív keresleti hatásai 

miatt idén és jövőre is érzékelhetően alacsonyabb lesz 
az átlagos olajár az eddig várt szinteknél. Romániában 

ugyanakkor az üzemanyagra kivetett extra jövedéki 
adó eltörlését követően január 1-jétől literenként 
átlagosan harminckét banival lett olcsóbb a benzin 
és a gázolaj a töltőállomásoknál. Mint ismeretes, a 
parlament december elején fogadta el az üzemanyagra 
kivetett pótlólagos jövedéki adó eltörlését. Az intéz-
kedést követően az üzemanyag árának átlagosan 45 
banival kellett volna csökkennie, ám ezzel a jövedéki 
adó szintje az Európai Bizottság által engedélyezett 
minimális szint alá csökkent volna, ezért a pénzügymi-
nisztérium utólag módosította az adót és az inflációs 
rátával is megnövelte. (Rostás Szabolcs)

Orbán Viktor évértékelője

A tények azt mutatják, hogy az utolsó 10 év volt a legsikeresebb év-
tized az elmúlt 100 év magyar történetében – jelentette ki Orbán Viktor 
miniszterelnök vasárnap a budapesti Várkert Bazárban tartott évér-
tékelőjében. A kormányfő úgy fogalmazott: a magyar elszokott attól, 
hogy sikeres népként tekintsen magára. Hobónak van igaza: „oly so-
káig voltunk lenn, hogy nem is tudjuk, milyen fenn” – idézte. Az elmúlt 
tíz év eredményeit kifejtve Orbán Viktor hangsúlyozta: a külső és belső 
egyensúly megtartása melletti fenntartható növekedés egyetlen másik 
évtizedre sem volt jellemző az elmúlt 100 év során. Összegzése szerint 
a Kárpát-medencéből ma erő sugárzik. Ez az erő abból a felismerésből 
fakad, hogy magyarnak lenni jó, felemelő és ígéretes dolog. „A mi nem-
zetünk tudja: Magyarország az első” – mondta.




