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Még jó ideig marad a zötykölő-
dés az E 60-as főúton Maros-
kece és Aranyosgyéres között, 
az ide tervezett autópálya-sza-
kasz ugyanis biztosan nem 
épül meg egyhamar, miután 
a közlekedési minisztérium 
szerződést készül bontani a 
munkálatokkal megbízott 
vállalkozással.

 » SZUCHER ERVIN

I gen csekély az esélye annak, 
hogy az idén valamit is halad-
janak a Brassó és Bors közötti 

autópálya Maroskece–Aranyosgyé-
res-szakaszának építésével, miu-
tán a közlekedési tárca szerződést 
bontana a 15,6 kilométeres etapon 
dolgozó Stracóval. A szerződés-
bontást amúgy hónapok óta rebe-
sgetik, Cătălin Drulă közlekedési 
miniszter a múlt héten jelentette 
be, megelégelve a cég komolytalan 
hozzáállását. Az egyezség felbon-
tásáról már tavaly ilyenkor is egyre 
többet beszéltek, a jelenlegi tárca-
vezető elődje, Lucian Bode azon-
ban – arra hivatkozva, hogy a ro-
mániai vállalkozást támogatni kell 
– igencsak türelmesnek és ugyan-
akkor hiszékenynek bizonyult. Mi 
több, az állam az országos közútke-
zelő vállalaton (CNAIR) keresztül a 
munkálatok közel 40 százalékát 
fi zette ki, míg a Straco mindössze 
a kivitelezés 35 százalékáig jutott a 
Kolozs és Maros megyét érintő sza-

MÁR NEMCSAK A MAROSKECE–ARANYOSGYÉRES-SZAKASZ BEFEJEZÉSE KÉSIK, EGYELŐRE A FOLYTATÁST SEM LÁTNI

Számos kerülő áll az útügyi hatóság előtt

Egyhamar nem száguldhatunk végig az észak-erdélyi autópályán. Miközben számos szakasz még nincs 
kész, bizonytalan a Maroskece–Aranyosgyéres-szakasz sorsa

A Szovátán tervezett kulturális központban állandó kiállítótermet tartanak majd fenn a helyi művészeknek

 » A munkatele-
pen egy eszten-
deje jóformán 
nem történt sem-
mi: sem gépeket, 
sem munkásokat 
nem lehet látni, 
ha csak a kon-
ténereket őrző 
személyzetet 
nem vesszük szá-
mításba.

kaszon. A munkatelepen egy eszten-
deje jóformán nem történt semmi: 
sem gépeket, sem munkásokat nem 
lehet látni, ha csak a konténereket 
őrző személyzetet nem vesszük szá-
mításba. Lapunk értesülései szerint 
a céget szinte valamennyi munka-
társa otthagyta.

Mint ismeretes, már 2020-ban a 
romániai vállalat helyett az útügyi 
hatóságnak kellett gondoskodnia a 
kecei fel- és lejárat megépítéséről, 
különben a sztráda Radnót és Ma-
roskece közti 18 kilométeres szaka-

sza használhatatlan autópálya-mú-
zeumként szolgált volna.

A Straco a napokban még le szere-
tett volna számlázni egy kisebb ösz-
szeget a CNAIR-nek, azonban mivel 
mérnökök nélkül maradt, nem volt 
kinek összeállítania a függelékként 
szolgáló szakdokumentációt. Köz-
ben beindult a csődeljárás a cég el-
len, amelynek vezetője a napokban 
még ilyen körülmények között is 
arról beszélt: nem adják fel, készen 
állnak megépíteni a hiányzó sza-
kaszt. „Felszólítottam az útügyi vál-

lalat igazgatónőjét, hogy már a hé-
ten döntsön, mert ez így nem mehet 
tovább! Valószínűleg szerződésbon-
tás lesz a vége, amelyet egy újabb 
versenytárgyalás kiírása követhet. 
A pénz megvan, már csak egy újabb 
vállalkozót kell találnunk” – jelen-
tette ki Cătălin Drulă miniszter. A 
megoldás azonban korántsem eny-
nyire egyszerű, mint ahogy a tárca-
vezető vázolta. A szerződésbontást 
akár hosszas per is követheti, de 
akkor sem zökkenőmentes minden, 
ha a Straco nem gördít jogi akadá-
lyokat a kenyértörés útjába.

Elekes Róbert, a CNAIR brassói 
kirendeltségének szóvivője lapunk-
nak elmondta, a versenytárgyalás 
kiírása előtt mindenképpen pontos 
felmérést kell készíteni az eddigi 
munkálatokról. Meg kell határozni 
azok állapotát, mennyiségét, illetve 
azt, hogy helyenként miként hatott 
az idő vasfoga. Ezt jó esetben végez-
heti az építőtelepen jelen lévő kon-
zultáns cég, de végezheti más is. Ha 
a CNAIR az utóbbi változat mellett 
dönt, akkor erre is közbeszerzési el-
járást kell kiírnia.

Elekes szerint ezek mind olyan 
akadályok, amelyek hónapokkal 
hátráltathatják a munkafolyamatot. 
Ezért ő nem lát szinte semmi esélyt 
arra, hogy az útügyi hatóság még az 
idén megtalálja azt a vállalkozót, aki 
befejezheti az említett pályaszakasz 
hátramaradt munkálatait. Amíg az 
észak-erdélyi sztrádából hiányzik a 
Maroskece–Aranyosgyéres-szakasz, 
a két település között továbbra is 
csak a tölcsérhatást keltő E60-as főút 
két sávján folyhat a közlekedés.
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 » SIMON VIRÁG

Szovátán kulturális központot 
hoznak létre, és főteret alakí-

tanak ki, Radnóton pedig szociális 
tömbházakat építenek európai uni-

ós alapokból. Az Országos Regio-
nális Operatív Program keretében a 
Cseke Attila fejlesztési miniszter ál-
tal  aláírt támogatói szerződés értel-
mében a Maros megyei fürdőváros 
14 millió lej támogatásban, Radnót 

pedig 15,5 millió lej támogatásban 
részesül. 

Fülöp László, Szováta polgármes-
tere érdeklődésünkre elmondta, 
több mint három évvel ezelőtt ké-
szítették el és adták le a pályázatot, 
amelyben uniós, vissza nem téríten-
dő támogatást kértek egy volt iskolai 
tanműhely átalakítására, felújításá-
ra, illetve a főtér kialakítására. Most, 
hogy a támogatás megvan, követke-
zik a versenytárgyalás és a munkála-
tok elkezdése. „Reméljük, hogy még 
ebben a mandátumban el is készül 
az új kulturális központ és a főtéri 
park” – fogalmazta meg a székelyföl-
di elöljáró.

Mint részletezte, a pályázat értel-
mében olyan kulturális központot 
hoznak létre, amelyben többek kö-
zött egy állandó kiállítótermet tar-
tanak fenn a szovátai művészeknek. 
Már egyeztettek Bocskai Vincével, 
Kuti Dénessel és Sánta Csabával az 
állandó tárlatról, de helyet fognak 
adni fi atal tehetséges művészeknek 
is, hogy bemutathassák munkáikat. 
A központ mellett, a pályázaton 
nyert összegből – amelynek mind-
össze 2 százalékát kell a helyi önkor-
mányzatnak biztosítania – a város 
főterét, a városháza és a leendő kul-
turális központ körüli teret is átala-
kítják. Itt zöldövezet és padok várják 

majd a helyieket és a városba láto-
gatókat, de lesz öt szobortalapzat is, 
amelyre majd a helyi művészek alko-
tásai kerülnek.

Szovátán hamarosan megkez-
dődnek a munkálatok a volt Doina 
mozi környékén, ahol a 5,8 millió 
lejes uniós pályázatból építenek sza-
badtéri színpadot és 500 férőhelyes 
nézőteret, de játszóteret is kialakí-
tanak majd. Mint a polgármestertől 
megtudtuk, itt már kiválasztották a 
kivitelezőt, és remélik, hogy jövő év 
végére már új ruhában pompázhat 
a volt mozi és annak környéke. Ezt a 
pályázatot 2016-ban állították össze, 
majd többszöri próbálkozás után pá-
lyáztak sikeresen, és végül most kez-
dődnek el a munkálatok.

Radnóton eközben uniós pénz-
forrásokból jelenleg hőszigetelik a 
művelődési házat és a polgármesteri 
hivatalt, és hamarosan kiírják a ver-
senytárgyalást a most aláírt támo-
gatási szerződésben szereplő tervek 
megvalósítására. Mint Ioan Nicoară 
polgármester érdeklődésünkre el-
mondta, a mostani, nagylélegzetű 
uniós pályázatból a városhoz tar-
tozó Maroscsapón kultúrotthont 
alakítanak ki, míg Radnóton három 
tömbházat építenek, amelyeket szo-
ciális lakásokként fognak majd mű-
ködtetni. 

Fejlesztéseket tervez Szováta és Radnót az eurómilliókból
 » Maroscsapón 

kultúrotthont 
alakítanak ki, 
míg Radnóton 
három tömbhá-
zat építenek.




