
Erdélyi tudósítások2021. január 7.
csütörtök4

A tavalyinál is kevesebb autópá-
lyát adnak át idén a forgalom-
nak – véli a Pro Infrastruktúra 
Egyesület, amely szerint mind-
össze 35 kilométernyi sztráda 
átadására van reális esély.

 » BÁLINT ESZTER

I dén nem adnak át túl sok autó-
pályát Romániában az út- és vas-
útépítéseket monitorozó Pro Inf-

rastruktúra Egyesület szerint. „Mint 
minden évben, az emberek most is 
azt kérdezik tőlünk, hány kilométer 
autópályát adnak át a forgalomnak. 
Nos, nem sokat” – fogalmazott nem 
túl derűlátóan az év eleji előrejelzé-
seket tartalmazó Facebook-bejegy-
zésében az általában viszonylag 
pontos „jóslatokat” közvetítő egye-
sület. A szakemberek úgy vélik, idén 
mindössze 35 kilométernyi sztráda 
átadására van reális esély Románi-
ában. Előrejelzésük szerint augusz-
tusban vagy valamikor ősz folyamán 
megnyithatják a forgalom előtt az 
A10-es autópálya Gyulafehérvár és 
Nagyenyed közötti 24,25 kilométe-
res szakaszát, illetve a sztráda egy 
másik, 2,2 kilométeres szakaszát. 
Az észak-erdélyi (A3-as) autópályán 
eközben mindössze a Nyárádtő és 
Marosvásárhely közötti 4,5 kilométer 
megnyitására lát valós esélyt a Pro 
Infrastruktúra Egyesület.

A legoptimistább forgatókönyv 
szerint – amelyben önmagukat meg-
haladó önkormányzatok és motivált 
építők szerepelnek – 2021 végéig még 
átadhatják Dél-Romániában a Piatra 

Olt és Valea Mare közötti gyorsfor-
galmi utat, a 21,35 kilométeres asz-
faltcsík tulajdonképpen Slatina kör-
gyűrűjének szerepét tölti be, amikor 
elkészül. Ezzel együtt is összesen 
legtöbb 52,35 kilométer autópálya és 
gyorsforgalmi út megnyitását látják 
megvalósíthatónak a szakemberek, 
akik szerint a Nagyszeben és Boj-
ca közötti sztrádaszakaszra csupán 
2023-ban hajthatunk fel.

Az észak-erdélyi autópálya Maros-
kece és Aranyosgyéres közötti, prob-
lémás szakasza kapcsán eközben 
valószínűbbnek tartják 2021-ben a 
szerződésbontást, mint az avatást. 
Ami Bukarest új körgyűrűjét (A0) ille-

ti, idén ott csak elkezdődnek a mun-
kálatok, a derűlátó forgatókönyv 
szerint 2022-ben, de valószínűbb, 
hogy csak 2023-ban adhatják át a 
forgalomnak az első szakaszokat.

Jó hírekkel is szolgál ugyanakkor 
az út- és vasútépítéseket monitoro-
zó egyesület: ha avatásokban nem 
is bővelkedik majd az idei eszten-
dő, új nagy építőtelepek nyílhatnak 
meg. A főváros 52,5 kilométeresre 
tervezett körgyűrűjén kívül eldör-
dül a rajtpisztoly az észak-erdélyi 
sztráda Bihar és Bisztraterebes kö-
zötti 28,55 kilométeres, a Berettyó-
széplak és Szilágynagyfalu közötti 
13,55 kilométeres szakaszán, illetve 

HA AUTÓPÁLYA-AVATÁSOKBAN NEM IS BŐVELKEDIK MAJD AZ IDEI ESZTENDŐ, ÚJ NAGY ÉPÍTŐTELEPEK NYÍLHATNAK MEG

Sztrádaépítés: borúlátó előrejelzések

Tavaly 60,6 kilométerrel bővült Románia autópálya-hálózata, idén 35 km sztráda átadására van esély
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a Szilágy megyei Vaskapu és a Ko-
lozs megyei Magyarnádas közötti 
42,3 kilométeres szakaszon is el-
kezdenek dolgozni. Idén futnak 
ki az első munkagépek az A1-es 
sztráda Pitești és Curtea de Argeș 
közötti 30,35 kilométeres szaka-
szának építőtelepére is.

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő 
Országos Társaság (CNAIR) tavalyi 
év végi előrejelzése egyébként jó-
val derűlátóbb a Pro Infrastruktúra 
Egyesületénél. A sztrádaépítése-
kért is felelős útügyi hatóság veze-
tői decemberben úgy vélekedtek, 
hogy 2021-ben 86,4 kilométernyi 
autópályát adhatnak át a forgalom-
nak azokból a szakaszokból, ahol 
tavaly gőzerővel zajlottak a mun-
kálatok. Év végi előrejelzésük sze-
rint idén megépülhet további 26,2 
kilométer a Tordát Szászsebessel 
összekötő autópályából, elkészül-
het a Maroskece és Aranyosgyéres 
közötti 15,7 kilométeres, illetve a 
Marosvásárhely és Nyárádtő kö-
zötti 4,5 kilométeres szakasz, mint 
ahogy a Craiova és Pitești közötti 
gyorsforgalmi út egy, 40 kilométe-
res szakasza is.

Mint ismeretes, tavaly 60,6 ki-
lométerrel bővült Románia autó-
pálya-hálózata, amivel nagyjából 
megvalósult a Pro Infrastruktúra 
Egyesület optimista forgatóköny-
ve. A szakemberek ugyanis a 
2020-as év elején úgy vélekedtek, 
hogy reálisan 23 kilométer, kü-
lönösen szerencsés helyzetben 
pedig 64 kilométer újonnan épült 
autópálya nyílhat meg 2020-ban 
Romániában.

 » A sztráda-
építésekért is 
felelős útügyi 
hatóság vezetői 
decemberben 
úgy vélekedtek, 
hogy 2021-ben 
86,4 kilométernyi 
autópályát ad-
hatnak át a forga-
lomnak azokból 
a szakaszokból, 
ahol tavaly gő-
zerővel zajlottak 
a munkálatok. 

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Február 8-án megnyílhatnak az is-
kolák, ha addig kitart a koronavíru-

sos esetszámok csökkenő tendenciája 
– jelentette ki Florin Cîţu miniszterel-
nök a tegnapi kormányülés végén. A 
kormányfő jelezte, tárgyalt a témában 
Kelemen Hunor és Dan Barna minisz-
terelnök-helyettessel is. „Igen, én is 
akarom az iskolák és a vendéglők 
megnyitását. Ha nem szembesülünk 
ezzel az egészségügyi problémával, 
akkor megnyílnak. Személy szerint 
úgy hiszem, azon kell dolgoznunk, 
hogy minél hamarabb megnyissuk 
az iskolákat. Eddig azt láttuk, hogy 
csökken a koronavírusos esetek szá-
ma, elfogadható arányokhoz értünk” 
– fogalmazott Florin Cîţu a kabinet 
ülését követően, amelyen sürgőssé-
gi kormányrendelettel február 8-áig, 
azaz a második félév kezdetéig meg-
hosszabbították az online oktatást.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a 
február 8-ai iskolanyitás akkor lehet-
séges, ha kitart az esetszámok csökke-
nő tendenciája. 

Több forgatókönyv létezik
Ezzel együtt a szerdai kormányülés 
végén Sorin Cîmpeanu oktatási mi-
niszter ismét úgy fogalmazott, az sem 
kizárt, hogy még február 8. előtt meg-

nyithatják kapuikat egyes tanintézetek 
azokon a településeken, ahol alacsony 
a fertőzöttségi ráta. A tanügyi tárca 
vezetője szerint minden a járványhely-
zettől függ, az iskolanyitásról pedig a 
hónap végén születhet döntés. „Nem 
zárhatunk ki egyetlen forgatókönyvet 
sem, alapos és felelősségteljes szak-
mai elemzések után döntünk” – fogal-
mazott Cîmpeanu.

A tárcavezető több lehetséges vál-
tozatot is felvázolt. Kedvező járvány-
helyzet esetén visszatérhetnének az 
oktatási intézményekbe az óvodások 
és az elemi osztályosok; egy másik 
variáns szerint csak ott nyitnák meg 
az iskolákat, ahol alacsony a fertőzött-
ségi ráta; emellett azzal a lehetőséggel 
is számolnak, hogy csak a cikluszáró 
osztályok diákjai térjenek vissza az 
iskolapadokba; de azt sem zárják ki, 
hogy az összes tanintézetet megnyis-
sák.  Sorin Cîmpeanu aláhúzta, min-
den a járványhelyzet alakulásától, 
illetve az oltáskampány előrehaladá-
sától függ. Jelezte: a tanügyi rendszer-
ben 340 ezer alkalmazott dolgozik, 
és január 15. után már tudni fogják, 
hányan akarják beoltatni magukat a 
koronavírus ellen.

„Kontrollált környezet”
A kormányfő bejelentését megelőző-
en Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

is azt közölte, hogy az általa vezetett 
alakulat február 8-ától újranyitná az 
iskolákat, az elemi, a nyolcadik és a 
12. osztályok esetében térne át miha-
marabb a fi zikai jelenlétet feltételező 
oktatásra. A Florin Cîțu vezette buka-
resti kabinetben a miniszterelnök-he-
lyettesi tisztséget betöltő politikus 
közösségi oldalán posztolt bejegyzé-
sében emlékeztetett, hogy az általa 
vezetett alakulat már a választási 
kampányban is megfogalmazta az 
iskolák újranyitására vonatkozó kez-
deményezését.

„Kitartunk amellett, amit a szak-
emberek állítanak, hogy az óvodák 
és iskolák részleges újranyitásával az 
óvodások és a diákok kontrollált kör-

nyezetbe kerülnek, hiszen az óvónők, 
a pedagógusok és a tanárok mindent 
megtesznek azért, hogy a közegészség-
ügyi szabályokat betartsák” – közölte 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
szerint az óvodákban és az iskolákban 
megoldható a napi egészségügyi fel-
ügyelet és a szűrővizsgálat, fertőzött-
ség esetén pedig könnyebben követhe-
tő a beteg környezete.

Rafi la vakáció utáni nyitást 
sürgetett
Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) eközben azt kérte tegnap, hogy 
már a téli vakáció végén, vagyis janu-
ár 11-étől térhessenek vissza a diákok 
az iskolapadokba. Alexandru Rafi -
la mikrobiológus, a PSD szenátora 
szerint indokolatlan az intézkedés 
elhalasztása. Rafi la emlékeztetett: az 
Európai Unió egyetlen országa sem 
zárta be november–decemberben az 
elemi iskolákat. Hozzátette: mindjárt 
egy éve lesz, hogy a gyerekek nem 
járnak rendesen iskolába, és egyesek-
nek, főleg azoknak, akik nem fértek 
hozzá rendes körülmények között az 
online oktatáshoz, ez rendkívül nagy 
hátrányt jelent. A mikrobiológus meg-
magyarázhatatlannak nevezte azt a 
döntést, hogy az iskolákat február 
8-áig zárva tartsák, és határozottan 
kérte, hogy a vakációt követően térje-
nek vissza a normális oktatáshoz.

Február 8-án megnyílhatnak az iskolák, ha kitart az esetszámcsökkenés

 » A tanügyi 
tárca vezetője 
szerint minden 
a járványhely-
zettől függ, az 
iskolanyitásról 
pedig a hónap 
végén születhet 
döntés. 

Nyári iskola a lemaradás bepótlására?

A nyári iskola jó megoldás lehet a lemaradások bepót-
lására – jelentette ki tegnap Sorin Cîmpeanu tanügy-
miniszter. Hangsúlyozta viszont, hogy ehhez a tanárok 
együttműködésére is szükség van, és költségvetési 
forrásokat is találni kell. Meglátása szerint a bepótlan-
dó anyagmennyiséget egyénileg kell felbecsülni, és ez 
nem annak függvénye, hogy mit adott le a tanár, hanem 
annak, hogy mit sajátított el a tanuló. Cîmpeanu úgy 
fogalmazott: „amennyiben klasszikus formában tudjuk 
kezdeni a második félévet”, be kell pótolni az egészség-
ügyi válság miatt kimaradt anyagot.




