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Hamarosan bővülhet az észak-erdélyi sztráda
Ritkán látott tempó az 
észak-erdélyi autópályán: 
egy szakasz átadásra vár, 
egy már majdnem kész, egy 
újabbra pedig hamarosan 
szerződést köthetnek. Tény, 
hogy viszonylag rövid szaka-
szokról van szó, messze még 
a 415 kilométeres cél.

 » BÁLINT ESZTER

H amarosan átadhatják a for-
galomnak az észak-erdélyi 
autópálya Radnót és Ma-

roskece közötti 17,9 kilométeres 
szakaszát – legalábbis így látja a 
romániai közlekedési infrastruk-
turális beruházásokat árgus sze-
mekkel követő Pro Infrastruktúra 
Egyesület. Facebook-oldalán teg-
nap videót tett közzé a szervezet, 
aminek a tanúsága szerint való-
ban „rákanyarodott a célegye-
nesre” a Maros megyei sztráda-
szakaszt építő Astaldi–Max Boegl 
cégtársulás. A bejegyzés szerzője 
a látottak alapján azt a következ-
tetést vonja le, hogy az elkövet-
kező napokban át is adhatják a 
közlekedésnek a radnóti csomó-
pontot – ez már teljesen kész van, 
az útjelzéseket is felfestették.

A szakasz többi részét is asz-
faltszőnyeg borítja. „Várjuk, hogy 

felfessék az útjelzéseket az autó-
pálya-szakaszra, hogy nagyjából 
két hét múlva meg is történhes-
sen a szakasz átadása” – áll a Fa-
cebook-bejegyzésben.

Nem ez az egyetlen sztrádasza-
kasz ugyanakkor, mely esetében 
a közeljövőben előrelépés tör-
ténhet. A hivatalos, és tegnap is 
megerősített bejelentések szerint 
szeptember 4-én avathatják fel a 
határhoz vezető, Bihar–Bors-au-

tópálya-szakaszt és az új határát-
kelőt, az ünnepi pillanatot pedig 
megtisztelheti jelenlétével Orbán 
Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke és Ludovic Orban román 
kormányfő. Tegnap délután azon-
ban még egyik ország kormányá-
nak a honlapján sem szerepelt a 
pénteken esedékes esemény a mi-
niszterelnök programjában.

Lucian Bode közlekedésügyi 
miniszter eközben hétfőn jelen-

tette be, hogy néhány napon be-
lül sikerül aláírni a szerződést a 
Berettyószéplak és Szilágynagy-
falu közötti 13,55 kilométeres sza-
kasz megépítésére a török Nurol 
kivitelezővel.

Mint ismeretes, a Brassó és 
Bors között tervezett 415 kilomé-
ter hosszú észak-erdélyi autópá-
lya megépítésére 2003-ban írt alá 
megállapodást a román kormány 
az amerikai Bechtel társasággal, 

de miután a Bechtel hat év alatt 
csak 52 kilométer pályát épített, 
majd leállt a munkálatokkal, a 
felek 2013-ban közös megegye-
zéssel felbontották a szerződést. 
A pályából mindeddig a Kolozs-
vár mellett elhaladó Magyarná-
das–Aranyosgyéres közötti 61 
kilométeres szakasz, valamint 
a Marosvásárhelyhez közel eső 
Radnót–Nyárádtő közötti 14 kilo-
méteres szakasz épült meg.

Látható haladás. Hamarosan átadhatják a közlekedésnek a Radnót és Maroskece közötti 17,9 kilométeres autópálya-szakaszt
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 » HAJNAL CSILLA

Felfüggesztette Marosvásárhely–
Budapest-járatait a Wizz Air. 

Az intézkedést a magyarországi 
hatóságok beutazási korlátozása 
és határlezárási döntése indokol-
ja. Egyelőre szeptemberre mondta 
le járatait a légitársaság, a továb-
biakról a járvány alakulásának, 
illetve a magyar kormány intézke-
déseinek függvényében döntenek. 
A szeptemberre foglalt budapesti 
jegyeket az utasok átütemezhetik 
egy másik járatra, vagy visszatérí-
tést igényelhetnek.

Peti András, a Transilvania légi-
kikötő igazgatója lapcsaládunknak 
elmondta, a májusban újraindított 
járatok nagyon népszerűek voltak, 

telítettségük is a száz százalékhoz 
közelített egészen addig, amíg a 
magyar hatóságok be nem vezet-
ték a két negatív koronavírusteszt 
kötelezettségét. „Akkor nagyon 
visszaesett a forgalom, ritkítani 
is kellett a napi járatokat eleinte 
heti háromra, aztán heti kettőre. 
Az, hogy lezárták a külföldi állam-
polgárok előtt a határokat, arra 
sarkallta a Wizz Airt, hogy teljesen 
felfüggessze járatait szeptemberre, 
egyelőre harminc napra. A járvány 
alakulásától és a hatóságok intéz-
kedéseitől függ, hogy mikor indul-
hatnak újra” – tájékoztatott Peti 
András. Elmondása szerint amúgy 
jelen pillanatban a legnagyobb 
érdeklődés a vásárhelyi reptéren 
a törökországi járatra van, hiszen 

semmilyen korlátozás nincs a tö-
rök határnál, és Marosvásárhelyről 
ez a legkézenfekvőbb turistapara-
dicsom, hiszen két és fél óra alatt 
elérhető egy olyan földrész, ahol 
nyáron mindig süt a nap, és nem 
esik az eső. Heti két alkalommal 
közlekedik a törökországi járat, 
majdnem 400 utast visz és hoz 
hetente. Ez szeptember 23-áig mű-
ködik a jelen állas szerint, de ha 
továbbra is fennmarad az érdeklő-
dés, akkor az is elképzelhető, hogy 
meghosszabbítják.

Menetrend szerinti járatok je-
lenleg két németországi célál-
lomásra, Dortmundba és Mem-
mingenbe, illetve az Egyesült 
Királyságba, London-Lutonba heti 
két alkalommal vannak.

Ismét nincs budapesti repülőjárat
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Koronahatás. Alig néhány gép száll fel vagy le a marosvásárhelyi repülőtéren




