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Pár éven belül 160 kilométer/órás 
sebességgel száguldozhatnak a vo-

natok Kolozsvár és Nagyvárad között, 
illetve a magyar határ felé – jelentet-
te be pénteken Kolozsváron Lucian 
Bode ügyvivő közlekedésügyi minisz-
ter. A tárcavezető abból az alkalom-
ból beszélt erről, hogy pénteken a 7,3 
milliárd lej értékű projektet támogató 
egyezményt írt alá Kolozsvár, Nagyvá-
rad és Arad polgármesterével. Bode az 
egyik legfontosabb vasútiinfrastruktú-
ra-projektnek nevezte a kincses várost 
Nagyváraddal, illetve Biharpüspökivel 
összekötő vasútvonal villamosítását és 
felújítását. Az ügyvivő miniszter előbb 
munkamegbeszélést tartott a koráb-
ban megalakult Nyugati Szövetség 
polgármestereivel a beruházási pro-
jektekről, és ennek keretében írták alá 
az egyezményt. 

Újabb kapu Nyugatra
Lucian Bode hangsúlyozta, a kincses 
város és a határ közötti vasútvonal 
villamosítása amiatt is fontos, mivel 
mentesíteni fogja a forgalom alól Kür-
töst, ahol naponta 1200 teherszállító 
szerelvény halad át. „A Dacia-Renault 
és a Ford kérték, hogy oldjuk meg a 
problémát Kürtösön, mivel a vonatok 

több tucat órát várakoznak a határon, 
amíg átmennek Magyarországra. A 
Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki 
vasútvonal villamosítása után meg-
lesz a második vasúti kapu a Nyugat 
felé” – fogalmazott Bode.

Az európai alapokból támogatott 
projekt értéke 7,3 milliárd lej. Ennek 
keretében 166 kilométeren felújítanák 
a vasútvonalat, amelyből 160 kilo-
métert villamosítanának is, illetve 88 
kilométer hosszan megdupláznák a 
jelenlegi vasúti pályát.

 Megvannak a határidők
A Transilvania Reporter beszámolója 
szerint Bode a határidőkről is szót ejtett. 
Mint mondta, a versenytárgyalást még 
márciusban kiírják, az érdeklődő cé-
gek pedig május folyamán nyújthatják 
be ajánlataikat. A szerződést szeptem-
berben írnák alá, októbertől 2021 már-
ciusáig tart a tervezési szakasz, majd 
jövő április–májusban elkezdődhetne 
a tulajdonképpeni munka. Innen a ki-
vitelezőknek 42 hónap, azaz három és 
fél év áll a rendelkezésünkre, hogy gya-
korlatba ültessék a terveket. Ha min-
den jól halad, 2024 végére készülne el a 
munka, és óránként 160 kilométeres se-
bességgel lehetne közlekedni a forgal-
mas vasúti pályán. Ezt egyébként négy 
szakaszra osztották – Kolozsvár–Ege-

res, Egeres–Kissebes, Kissebes–Élesd, 
Élesd–Biharpüspöki –, és mindenik 
szakaszra külön közbeszerzési eljárást 
hirdetnek. A projekt keretében a vasúti 
pálya mellett Kolozsvár és Nagyvárad 
pályaudvara, illetve az útvonalon talál-
ható összes állomás megújul, a Török-
vágás környékén egy felüljáró is épül, 
ugyanis itt folyamatosan forgalmi dugó 
alakul ki a vasúti átjáró miatt.

Bode egyébként arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy ez a projekt nem azo-
nos a magyar kormány azon tervével, 

mely szerint nagy sebességű vasút-
vonallal kötné össze Budapestet Ko-
lozsvárral. Mint arról beszámoltunk, 
a budapesti hatóságok régóta szorgal-
mazzák a nagyszabású beruházást, és 
január végén a közbeszerzési tájékoz-
tatót is közzétették. A bukaresti ügyvi-
vő miniszter szerint Romániának a sa-
ját prioritásaira kell összpontosítania, 
főleg, hogy már megvan rá az uniós 
fi nanszírozás. Kolozsvárról egyébként 
jelenleg közel három óra alatt lehet 
eljutni vonattal Nagyváradra. 

Sínen van a Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítása   

 » Ha minden 
jól halad, 2024 
végére készülne 
el a munka, és 
óránként 160 
kilométeres se-
bességgel lehet-
ne közlekedni a 
forgalmas vasúti 
pályán.

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

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

J úniusban átadják az észak-erdé-
lyi autópálya (A3-as) 5,3 kilomé-
teres szakaszát Bors és Bihar kö-

zött. Az Agerpres által idézett Lucian 
Bode ügyvivő közlekedési miniszter 
szerint a „történelemben először” 
fog előfordulni, hogy a magyar fél 
előtt érnek a határra egy sztrádasza-
kasszal. Eközben Magyarországon 
is javában tart az M4-es autópálya 
Berettyóújfalu–Nagykereki-ország-
határszakaszának megvalósítása. 
A 26,5 kilométer hosszú új nyomvo-
nal a korábbi bejelentések szerint 
július végére készülhet el.

További tervek
A román közlekedési tárca ügyvi-
vő vezetője egyébként abban bízik, 
hogy a bíróság mihamarabb dönt, 
és folytathatják a munkát a romá-
niai oldalon Bisztraterebes irányá-
ban. Elmondta: ismét közbeszerzési 
eljárást írtak ki a Bisztraterebes–Be-
rettyószéplak-szakasz megépítésé-
re, amelyet korábban, „elképzelhe-
tetlen módon” egy olyan horvát cég 
nyert el, amely hazájában csődöt 
jelentett. A miniszter szerint a Ma-
gyarnádas–Szilágynagyfalu közötti 
útszakasz megépítésére március-

ban hirdetik meg a közbeszerzési 
eljárást.

Maros megyében zajlik a munka
Közben az enyhe télnek is köszön-
hetően jól haladnak a kivitelezők a 
munkálatokkal az észak-erdélyi szt-
ráda Maros megyei szakaszán – lát-
ható a Pro Infrastruktúra Egyesület 
szakértői által készített drónfelvéte-
leken. Az infrastrukturális fejleszté-
sek állását nyomon követő egyesü-
let a múlt héten készítette azokat a 
felvételeket, amelyeken jól látszik, 
hogy hol dolgoznak, hol haladtak, 
és hol nincsenek egyáltalán mun-
kagépek.

Mint ismeretes, az A3-as autópá-
lya Nyárádtő–Radnót közötti sza-
kaszán ugyan már lehet közlekedni, 
de a radnóti lehajtónál gondok van-
nak, hiszen a gépkocsiknak át kell 
haladniuk a vasúti síneken, így na-
ponta többször sorompó „állja útju-
kat”. Itt már épül a felüljáró, hogy 
áthidalja a problémát, és összekös-
se a már meglevő és most épülő 
következő 18 kilométeres, Radnót–
Maroskece közötti pályaszakaszt.

Az említett 18 kilométeres sza-
kaszon, Marosbogátnál, ahol ka-
nyargós a Maros folyó, felüljáróval 
és két híddal lehetett megoldani a 
közlekedést. A kivitelező végzett 

JÚNIUSRA ELKÉSZÜL A BORS–BIHAR-SZTRÁDASZAKASZ – MAROS MEGYÉBEN IS DOLGOZNAK 

Megmosolyogtató román „autópálya-siker”

Sztráda a Maroson át. Drónfelvételek tanúsága szerint jól halad a munka a Maros megyei szakaszon
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a teljes betonozással, már csak a 
szigetelés és az aszfaltozás hiány-
zik. A felvételen jól látszik az is, 
hogy milyen közel lesz az autópá-
lya a nemrég felújított református 
templomhoz.

Sztrádamúzeum lehet belőle
A Pro Infrastruktúra Egyesület 
szakértői szerint aggodalomra ad 
okot, hogy az említett 18 kilomé-
teres pályakaszt – amely idén ta-
vasszal, legkésőbb nyár elején lesz 
kész – csak akkor lehet majd hasz-
nálni, ha a következő, Maroske-
ce–Aranyosgyéres-pályaszakasz 
kivitelezője elkészíti a maroskecei 
csomópontot. Az itt dolgoztató cég 
azonban jelenleg jogi felszámolás 
alatt áll. A pályaépítők és a szak-
minisztérium képviselői közötti, 
legutóbbi Maros megyei megbe-
szélésen a nehéz helyzetben lévő 
cég megígérte, hogy minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy a csomó-
pont elkészüljön legkésőbb nyá-
rig. Ha ez nem történik meg, akkor 
Maros megyében lesz egy 18 kilo-
méternyi autópálya-szakasz, amit 
nem lehet használni.

Az egyesület szakértői szerint 
ugyanakkor fontos lenne, hogy a 
szakminisztérium sürgesse meg 
a Marosvásárhely–Nyárádtő-pá-
lyaszakasz építését is, itt ugyanis 
többéves lemaradás van. Azt még 
mindig nem tudni, hogy újra ver-
senytárgyalást hirdetnek, vagy a 
bírósági ajánlásokat fi gyelembe 
véve, kimondják, hogy ki lesz a 
nyertes. Itt az óvások benyújtása 
és a pereskedés miatt húzódott el 
az eljárás elindítása.

 » A Pro Infra-
struktúra Egye-
sület szakértői 
által készített 
drónfelvételeken 
jól látszik, hogy 
hol dolgoznak, 
hol haladtak, és 
hol nincsenek 
egyáltalán mun-
kagépek.

A jövő gyorsabb lehet. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti vasútvonal villamosítását ígérik
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