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 » RÖVIDEN

Képességvizsga járványügyi
intézkedések közepette
Fokozott óvintézkedések köze-
pette kezdődik ma a nyolcadik 
osztályt végzett diákok országos 
képességvizsgája, amelyre 172 
482 tanuló iratkozott fel. Az 
oktatási minisztérium tájékoz-
tatása szerint a vizsgaszesszió 
hétfőn a román nyelv- és iroda-
lomvizsgával kezdődik, szerdán 
lesz a matematikavizsga, és 10 
294 kisebbségi diák vizsgázik 
csütörtökön anyanyelvből. A 4337 
vizsgaközpontban zajló vizsgák 
reggel 9 órakor kezdődnek. A 
vizsga két órán keresztül tart, 
minden teremben biztonsági 
kamerák lesznek. Azok a tanulók, 
akik otthoni elkülönítésben vagy 
karanténban lesznek a képesség-
felmérő idején, vagy más egészsé-
gi problémák miatt nem vehetnek 
részt, egy másik időpontban 
pótolhatják az elmaradt vizsgát. 
A vizsgák napján egészségügyi 
alkalmazottak mérik a vizsgaköz-
pontok előtt a tanulók testhőmér-
sékletét hőszkennerek segítségé-
vel. A diákok hőmérsékletének 
nem szabad meghaladnia a 37,3 
Celsius-fokot, ha mégis, akkor a 
mérést 2-5 perces időközönként 
még háromszor megismétlik. Az 
oktatási tárca emlékeztet, hogy 
minden vizsgaközpont maszko-
kat és kézfertőtlenítőt biztosít a 
diákok számára, a termekben a 
tanulókat egymástól 2 méteres 
távolságban ültetik le. A soron 
kívüli, június 29-én kezdődő 
képességfelmérőre június 22-e és 
26-a között lehet feliratkozni.
 
Közéleti újrakezdést szeretnének 
Székelyudvarhelyen
Közel száz fajsúlyos székelyud-
varhelyi személyiség – vállal-
kozók, orvosok, ügyvédek, civil 
aktivisták, művészek, lelkészek – 
csatlakozott eddig ahhoz a helyi 
mozgalomhoz, amely legalább 
négy évre száműzné a székelyud-
varhelyi közéletből az elmúlt két 
évtizedben állandósult politikai 
belharcokat. Azt is szeretné 
elérni, hogy a közélet főszereplői 
új társadalmi egyezség mentén 
mindent a város szellemi és 
gazdasági fejlődésének rendel-
jenek alá. A Komoróczy Zsolt 
és Geréb László által elindított 
civil kezdeményezés célja, 
hogy közös asztalhoz ültessék 
a politikai pártok képviselőit 
az együttműködés érdekében. 
„Tegyük félre a valós vagy vélt 
sérelmeket, kössük meg ezt az új 
társadalmi egyezséget, amelyben 
a város ügyének rendeljünk alá 
mindent. Legyen újra érték az 
együttműködés, az összefogás, 
és kötelezzük el magunkat egy 
olyan fejlődés mellett, amely az 
egykori székely anyaváros múlt-
jához méltó jövőt tud teremteni 
az itt élő embereknek” – foglalta 
össze az elérendő célt a Szé-
kelyhon napilapnak Komoróczy 
Zsolt. Elmondta, a legideálisabb 
az lenne, ha a pártok közös pol-
gármesterjelölttel, illetve képvi-
selőjelölt-listával állnának elő az 
idei helyhatósági választásokon. 
Szerinte az ideális az lenne, ha 
négy évre nagykoalíció alakulna 
a városban.

AZ ÉSZAK-ERDÉLYI AUTÓPÁLYA BRASSÓIG TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSÉT ÍGÉRI A ROMÁN KORMÁNYFŐ 

Biharban felpöröghet a sztrádaépítés

Ludovic Orban (jobbról a második) szerint az eredeti terv szerint kell megépíteni az erdélyi sztrádát

Aláírták a Nagyvárad szomszéd-
ságában levő Bihar településen 
az A3-as észak-erdélyi autó-
pálya 28,5 kilométeres Bihar–
Bisztraterebes-szakasza terve-
zési és kivitelezési szerződését 
a hétvégén. Ludovic Orban 
miniszterelnök hangsúlyozta, 
hogy az észak-erdélyi pályát 
Brassóig kell megépíteni, ahogy 
eredetileg elképzelték. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A kormány legfontosabb priori-
tása az infrastruktúra fejlesz-
tése, ezért pénzt különítünk 

el arra, hogy az észak-erdélyi autópá-
lyát az eredeti elképzelés szerint épít-
sük meg – jelentette ki Bihar megyei 
látogatása során pénteken Ludovic 
Orban miniszterelnök. Szerinte a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) kor-
mányzati pozícióban képtelen volt 
arra, hogy megoldja a sztrádaépítés 
problémáját. Hozzátette: az elmúlt 
években több olyan cég is volt, amely 
„nem tudni, miképpen kapta meg a 
munkát, felvette az előleget, össze-
csomagolt és elment”.

A miniszterelnök a közlekedési mi-
niszterrel együtt részt vett a Brassó–
Nagyvárad-autópálya Bisztraterebes 
és Bihar közötti 30 kilométeres sza-
kasza tervezési és kivitelezési szer-
ződésének aláírásán. A dokumentu-
mot Ludovic Orban és Lucian Bode 
jelenlétében a Közúti Infrastruktúrát 
Kezelő Országos Társaság (CNAIR) 
nevében Mariana Ioniţă vezérigazga-
tó, a nagyváradi kivitelező Trameco 
nevében pedig Beniamin Rus látta 
el kézjegyével. Bode emlékeztetett: 
a munkát 2003-ban a Bechtel nyerte 
el, az amerikai céggel 2013-ban bon-
tottak szerződést, és 2016-ban írtak 
ki újból közbeszerzést erre a sztrá-
daszakaszra. A Trameco képviselője 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy „nem 
könnyű” egy más által megkezdett 
munkát átvenni és folytatni. Közölte, 
szakértői vizsgálatot kell megrendel-
niük annak megállapítására, hogy a 
Bechtel által 2004-ben részben meg-

épített műtárgyak milyen mértékben 
károsodtak az elmúlt 16 év alatt.

A nagyváradi cég által vezetett 
konzorcium – amely a Bihar és Bors 
közötti sztrádaszakaszt is építette 
– 388,552 millió lejért kapta meg a 
munkát, miután a bukaresti ítélő-
tábla több rendben elutasította egy 
másik jelentkező, az osztrák Strabag 
fellebbezését. A munkát 24 hónap 
alatt kell befejezni, és tíz év garan-
ciát vállalnak rá. A Bisztraterebes és 
Bihar közötti szakasz 28,55 kilométer 
hosszú, 18 hidat és felüljárót, illetve 
negyven átereszt kell építeni. A terve-
zést hat hónap alatt, az építkezést to-
vábbi másfél év alatt kell befejeznie 
a kivitelezőnek, és tízéves garanciát 
kell vállalnia a munkálatokra. Ezen a 
szakaszon az amerikai Bechtel társa-
ság kezdte el 17 évvel ezelőtt a pálya 
építését, és a munkálatok mintegy öt 
százalékát végezte el.

Lucian Bode szállításügyi minisz-
ter a pénteki eseményen kijelentet-
te: 2020 az észak-erdélyi autópálya 
éve lesz. Kifejtette, hamarosan 
átadják az öt kilométeres Bors–Bi-
har-szakaszt, amelyik a Magyaror-
szágon épülő M4-es autópályához 
csatlakozik a határnál. Szerinte 
még idén elkészül a 17 kilométe-
res Maroskece–Radnót-szakasz is. 
Emlékeztetett rá, hogy pár héttel 

ezelőtt írták alá a Nyárádtő–Ma-
rosvásárhely-szakasz szerződését, 
és a bihari eseménnyel egy időben 
hirdetik ki az autópálya első Szi-
lágy megyei szakaszának tervezé-
sére és megépítésére kiírt pályá-
zat nyertesét. Az Economica.net 
portál azt közölte pénteken, hogy 
a Vaskapu és Magyarzsombor kö-
zötti 13 kilométeres szakaszt hazai 
cégcsoport építheti. A miniszter 
azt is hozzátette: sokévi gáncsos-
kodás után sikerült rendbe szed-
niük a pálya többi Bihar, Szilágy 
és Kolozs megyei szakaszának az 
aktáit, és készen állnak aláírni 
ezekre a szakaszokra is a tervezé-
si-kivitelezési szerződéseket.

A Brassó és Bors között tervezett 
415 kilométer hosszú észak-erdélyi 
autópálya megépítésére 2003-ban 
írt alá megállapodást a román kor-
mány az amerikai Bechtel társaság-
gal, de miután a Bechtel hat év alatt 
csak 52 kilométer pályát épített, 
majd leállt a munkálatokkal, a fe-
lek 2013-ban közös megegyezéssel 
felbontották a szerződést. A pályá-
ból mindeddig a Kolozsvár mellett 
elhaladó Magyarnádas–Aranyos-
gyéres 61 kilométeres szakasz, és a 
Marosvásárhelyhez közel eső Rad-
nót–Nyárádtő közötti 14 kilométe-
res szakasz épült meg.

 » Lucian Bode 
szállításügyi 
miniszter az 
aláírási cere-
mónián kĳ elen-
tette: 2020 az 
észak-erdélyi au-
tópálya éve lesz 
Romániában. 

 » KRÓNIKA

A helyi hatóságoknak lehetősé-
gük lesz átvenni a központi ha-

tóságoktól a közúti és vasúti infra-
struktúrát érintő helyi érdekeltségű 
projekteket – erről szóló sürgősségi 
rendeletet fogadott el a román kor-
mány. Ionel Dancă, a bukaresti mi-
niszterelnöki kancellária vezetője 
az európai uniós alapokból fi nan-
szírozott infrastrukturális projektek 
„forradalmasításának” nevezte az 
intézkedést pénteki sajtótájékoztató-
ján. „A helyi hatóságok régóta kérik 
és várják ezt, mert eddig kénytelenek 
voltak tehetetlenül nézni, hogy bi-
zonyos szakaszokon egyre nagyobb 
terhet rótt a forgalom a helyi infra-

struktúrára, és nem állt módjukban 
közbelépni ezek korszerűsítése, bő-
vítése, felújítása érdekében” – ma-
gyarázta a kormányzati illetékes.

A kancelláriaminiszter hozzátette, 
a csütörtökön elfogadott sürgőssé-
gi kormányrendelet lehetővé teszi a 
helyi hatóságok és a közösségi fej-
lesztési társulások számára, hogy 
magukra vállalják a közúti és vasúti 
infrastruktúrát érintő projektek ke-
zelését és kivitelezését. Így átvehe-
tik az azokkal az országúti szaka-
szokkal, kerülőutakkal kapcsolatos 
projekteket is, amelyek kivitelezését 
nem kezdte el a romániai közúti 
infrastruktúrát kezelő országos tár-
saság (CNAIR). A munkálatok be-
fejezése után ezek visszakerülnek 

a CNAIR ügykezelésébe – mondta a 
kancellária vezetője. Dancă szerint 
ennek a mechanizmusnak köszön-
hetően megoldódik a nagy infra-
struktúra operacionális program 
egyik „akut problémája”, azaz elke-
rülhető lesz több mint kétmilliárd 
euró összegű kötelezettségvállalás 
visszavonásának kockázata, szerin-
te ugyanis az előző kormányok – ér-
dek és hozzáértés hiányában – nem 
készítettek elő rendesen vagy kés-
leltettek bizonyos projekteket. „Ha 
azonban a projektek átkerülnek a 
helyi hatóságok kezelésébe, kivite-
lezni fogják ezeket, és Románia nem 
veszít uniós pénzeket” – idézte az 
Agerpres hírügynökség a miniszter-
elnöki kancellária vezetőjét.

Átvehetik a települések az infrastrukturális projekteket

 » Lehetővé 
válik a helyi 
hatóságok és 
a közösségi 
fejlesztési társu-
lások számára, 
hogy magukra 
vállalják a közúti 
és vasúti infra-
struktúrát érintő 
projektek keze-
lését és kivitele-
zését. 
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