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H I R D E T É S

FLORIN CÎȚU ÉS ORBÁN VIKTOR KÖZÖSEN GYŐZKÖDI BRÜSSZELT

Egyetértés atomügyben
Román–magyar közös 
érdek, hogy az atomenergia 
is elismert és támogatott 
módszer legyen az Európai 
Unió által megfogalmazott 
klímacélok eléréséhez. A 
cernavodăi, illetve a paksi 
nukleáris erőműben egya-
ránt nagy horderejű beruhá-
zások zajlanak, de több más 
uniós tagállam is hasonló 
bővítéseket tervez.

 »  PATAKY ISTVÁN

Öt másik európai uniós tagál-
lam miniszterelnöke, illetve 
elnöke mellett Florin Cîțu 

román és Orbán Viktor magyar 
kormányfő is aláírta azt a levelet, 
amelyben közösen kérik az Euró-
pai Bizottságtól az atomenergia 
hátráltatásának befejezését. Az 
Emmanuel Macron francia elnök 
kézjegyével is ellátott állásfog-
lalásban a vezetők azt szorgal-
mazzák, hogy az atomenergia is 
kapjon helyet az Unió zöldprog-
ramjában, azaz ne csak elismer-
jék, de támogassák is, mint lehet-
séges módszert a megfogalmazott 
klímacélok eléréséhez. A Magyar 
Nemzet napilap által idézett le-
vélben a hét ország – Franciaor-
szág, Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, Szlovénia, Románia 
és Magyarország – arra emlékez-
tet, hogy mindenkinek szuverén 
joga eldönteni, hogyan teljesíti 
a vállalásokat, legyen szó meg-
újuló energiaforrásokról, vagy 
az atomenergiáról. Az Európai 
Unióban egyébként tizenhárom 
tagállam használ atomenergiát, 
közülük a legnagyobb arányban 
Franciaország. Többen, így pél-
dául Lengyelországban, Bulgá-
riában, Csehországban új nukle-
áris erőműveket építenek, vagy 
terveznek építeni. Németország 
és Ausztria elsősorban biztonsági 
aggályokra hivatkozva ellenzi az 
atomenergia terjedését.

Romániában a tervek szerint 
2024-re várható döntés a cerna-
vodăi atomerőmű 3-as és 4-es 
reaktorának építését érintő be-
fektetésről, s még abban az év-
ben megkezdődhetnek a mun-
kálatok. Az első újonnan épített 
reaktor 2030-ban vagy 2031-ban 
lehet működőképes. – A projekt 
összességében mintegy hétmil-
liárd euróba kerül. Az atom-
erőműben az eredetileg tervezett 
öt reaktor közül eddig kettő épült 
meg: az elsőt 1996-ban, a máso-
dikat 2007-ben helyezték üzem-
be. A létesítmény 1400 megawatt 
összesített teljesítményével Ro-
mánia beépített villamosener-
gia-teljesítményének 6,9 százalé-
kát adja, evvel az ország jelenlegi 

áramszükségletének mintegy 22 
százalékát fedezi. A 3-as és a 4-es 
reaktorok kapacitása a korábbi 
tervek szerint szintén 1400 MW 
lenne, így az atomerőmű teljesít-
ménye megkétszereződne.

Magyarországon a határidő-
ket betartva folytatódik a paksi 
atomerőmű két új blokkjának ki-
vitelezése. A Paks II projekt fő-
vállalkozója az ASZE Mérnöki 
Vállalat Rt., amely az orosz Ro-
szatom mérnöki divíziójához 
tartozik. A paksi beruházás az 
oroszországi fővállalkozó rész-
vétele mellett magyar, európai 
és amerikai beszállítók részvé-
telével, brüsszeli jóváhagyás-
sal valósul meg. Magyarország 
villamosenergia-szükségleté-
nek csaknem ötven százalékát 
nukleáris energiából fedezi, ez 
az arány növekedni fog a paksi 
atomerőmű bővítésével.

Az Európai Unió stratégiá-
ja szerint 2030-ig az 1990-es 
szinthez képest ötvenöt száza-
lékkal csökkenteni kell a ká-
rosanyag-kibocsátást, 2050-re 
pedig a fenntartható klímasem-
legességet célozták meg. Abban 
várhatóan megegyeznek az uni-
ós felek, hogy fenntarthatónak 
minősíthető az atomenergia, a 
nagy felhasználóknak számító 
országok számára döntő fontos-
ságú kérdés ugyanakkor a nukle-
áris erőművek támogatása.

A tervek szerint 2024-re várható döntés a cernavodăi atomerőmű 3-as és 4-es reaktorának építéséről

 » KRÓNIKA

A járvány harmadik hulláma 
ellenére az emberek utazni 

vágynak – derül ki a Travelminit 
által márciusban készített fel-
mérés eredményeiből. A szállás-
foglaló oldal működtetői szerint 
az oltás pozitív hatással lesz a 
belföldi utazási hajlandóságra. 
A Travelminit közleménye rámu-
tat, az utazni vágyók több mint 
90 százaléka szeretne már húsvét 
és a nyár vége között valahová el-
látogatni. „Mivel egyre többen ol-
táshoz jutnak, az immunitás pe-
dig csökkentheti a koronavírusos 
megfertőződés arányát, a belföl-
di szállásadók újabb szezonra ké-
szülnek. A válaszadók egynegye-
dének már van foglalása, vagy 
éppen véglegesít egy foglalást 
a következő időszakra. A leg-
többen (90 százalék) szeretnek 
időben tervezni, és legalább egy 
hónappal érkezés előtt kifi zetik a 
szálláscsomagot” – irányította rá 
fi gyelmünket a szállásadó portál.

A közvélemény-kutatás sze-
rint a panziók és hotelek to-
vábbra is a legkeresettebb 
szállástípusok, ellenben a Fe-
kete-tenger partján népszerűek 
a kisebb szállások is, mint pél-
dául a kulcsosházak, nyaralók, 
kempingek, apartmanok. A fog-
lalni vágyók közül a legtöbben 
tengerparti nyaralási lehetősé-
geket keresnek, ezt követik a 
hegyvidéki vagy csendes, félre-
eső helyen található szállásle-
hetőségek, valamint a gyógyke-

zelést nyújtó fürdőhelyek és a 
városlátogatás.

A foglalás legfontosabb ténye-
zői között a megkérdezettek a 
rugalmas foglalási feltételeket, 
azaz az előleg nélküli foglalást és 
az ingyenes lemondást említet-
ték. Az utazók szemében emellett 
előnynek számít a nyári szállás-
csomagba foglalt étkezés, vagy 
legalábbis a helyszíni étkezés 
lehetősége, a szállásadók által 
felkínált relaxációs lehetőségek, 
mint például a kinti medence, 
dézsa, vagy a szabadtéri tevé-
kenységek, az elérhető árak, a 
tömegtől félreeső elhelyezkedés, 
illetve az egészségügyi követel-
mények betartása.

A válaszadók többsége (47 
százalék) a következő időszakra 
szóló foglalás esetében átlagosan 
100–200 lejt szán egy szobára, 
egy éjszakára, 24 százalék vá-
lasztana olyan szállást, ahol az 
átlagár 200–300 lej, míg 26 szá-
zalék átlagosan akár 300 lejt is 
hajlandó rááldozni egy szobára 
éjszakánként. A legtöbb utazó 
5–7 napra foglalna (38 százalék), 
míg csupán 19 százalék választa-
na 7 napnál hosszabb ideig tartó 
kikapcsolódást. A válaszadók 
több mint 50 százaléka a család-
dal utazna, 30 százalék páros 
szabadságot tervez, 18 százalék 
pedig baráti körben töltené el a 
szabadidőt.

A felmérésben 900 személy vett 
részt Romániából, akik online 
töltötték ki a kérdőívet a március 
17–22. időszakban.

Utazni vágynak az emberek

Szakemberek szerint az oltásnak pozitív hatása lesz a turizmusban

 » BÁLINT ESZTER

Zöld jelzést kapott a kínai 
Sinohydro cég a bukaresti 

közlekedési minisztériumtól a 
zilahi körgyűrű 5,5 kilométeres 
szakaszának megépítésére. A 
bejelentett korlátozásokból kiin-
dulva ez lehet az az első – és egy 
időre valószínűleg az egyetlen 
–, kínaiak által épített útszakasz 
Romániában. A szaktárca hon-
lapján megtekinthető informáci-
ók szerint pénteken adták ki az 
építési engedélyt a kínaiaknak a 

körgyűrű 5,535 kilométeres sza-
kaszára. Az országos közútkezelő 
társaság (CNAIR) és a Sinohydro 
képviselői által 2020. július 31-én 
aláírt szerződés értéke áfa nélkül 
185 538 106,56 lej.

A versenytárgyalásból győz-
tesként kikerült vállalkozásnak 
6 hónap áll a rendelkezésére a 
tervezésre, majd 24 hónap alatt 
meg kell építenie az útszakaszt, 
további 84 hónapig pedig garan-
ciát kell vállalnia. A szakaszon 
amúgy öt völgyhíd és két híd is 
épül.

Mint ismeretes, ez volt az első 
alkalom, hogy egy romániai útépí-
tési liciten kínai cég került ki győz-
tesként. Ez lehet ugyanakkor egy 
időre az utolsó is, miután Cătălin 
Drulă közlekedési miniszter nem-
rég bejelentette, hogy a közbeszer-
zési törvényt módosító sürgősségi 
kormányrendeletet első olvasat-
ban már látta a Cîțu-kabinet, és el 
fogják fogadni. Márpedig ez meg-
tiltja többek között kínai cégeknek, 
hogy részt vegyenek infrastruktu-
rális beruházásokat érintő románi-
ai versenytárgyalásokon.

Építhetik a kínaiak a zilahi körgyűrűt
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