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H I R D E T É S

BEKÖTIK NAGYVÁRADOT AZ EURÓPAI AUTÓPÁLYA-HÁLÓZATBA A 19 KILOMÉTERES SZAKASSZAL

Gyorsforgalmi út a (lát)határon
A kivitelező ígérete szerint 
még a 2023-as határidő előtt 
elkészül a Nagyváradot az 
épülő észak-erdélyi autópá-
lyával összekötő gyorsfor-
galmi út.

 » BÁLINT ESZTER

É pülhet a Nagyváradot az 
A3-as jelzésű észak-erdélyi 
autópályával összekötő út 

– Cătălin Drulă közlekedésügyi 
miniszter tegnapi bejelentése 
szerint aláírták a tervezésről és 
kivitelezésről szóló szerződést. 
„A szerződés értéke 545 millió lej 
európai forrásokból. A tervezésre 
6 hónap, a kivitelezésre 24 hónap 
áll rendelkezésre” – részletezte a 
szerződés előírásait Facebook-ol-
dalán a közlekedési tárca veze-
tője. Jelezte egyúttal, egyeztetett 
az osztrák Strabag képviselőivel, 
akik ígéretet tettek arra, hogy a 
munkálatokkal még a szerződés-
ben foglalt 2023-as határidő előtt 
végeznek. A tervek szerint az új út 
Borsnál ér majd össze az autópá-
lyával. Cătălin Drulă bejelentése 
szerint a 19 kilométeres aszfalt-
csíkból 13 kilométer lesz gyors-
forgalmi út, 6 kilométer pedig 
négysávos főút. Három csomó-

ponttal, tizenkét híddal, felüljá-
róval, völgyhíddal terveznek. „A 
városok autópályákkal történő 
összekapcsolása prioritást jelent 
a csapatunk számára” – zárta 
Facebook-posztját a közlekedési 
miniszter. Mint ismeretes, Borstól 
ma már autópályán lehet átkelni 
Magyarországra, így a határ men-
ti kistelepülés már be van kötve 
az európai sztrádahálózatba. 
Közben épül az észak-erdélyi au-
tópálya több Bihar, Szilágy és Ko-
lozs megyei szakasza is, azonban 
azt senki nem tudná megjósolni, 
hogy Kolozsvárról vagy éppen 
Marosvásárhelyről mikor lehet 
autópályán száguldani Budapes-
tig, esetleg Bécsig vagy tovább. 
A Brassó és Bors között tervezett 
415 kilométer hosszú észak-er-
délyi autópálya megépítésére 
2003-ban írt alá megállapodást 
a román kormány az amerikai 
Bechtel társasággal, de miután a 
Bechtel hat év alatt csak 52 kilo-
méter pályát épített, majd leállt a 
munkálatokkal, a felek 2013-ban 
közös megegyezéssel felbontot-
ták a szerződést. Azóta szaka-
szokra bontva írják ki a liciteket, 
de a munkálatok nem haladnak 
a várt ütemben, és számos szaka-
szon merültek fel gondok is, szer-
ződésbontások is történtek.

Új gázmezőt találtak
Szatmár megyében

Ú j gázmezőt fedezett fel Szat-
már megyében a Sebastian 

Kulczyk lengyel milliárdos által 
irányított Serinus Energy földgáz- 
és kőolaj-kitermelő vállalat. A cég 
a tavalyi évben csaknem 17 millió 
dolláros nyereségre tett szert 
Romániában, ami 2019-hez képest 
11 százalékos többletet jelent. Ez 
annak köszönhető, hogy tavaly 
márciusban a Szatmár megyei 
Majtény községben egy újabb, 
ötödik kutat helyeztek üzembe. 
Ezáltal 86 százalékkal ugrott meg 
a kitermelt földgáz mennyisége – 
közölte a Profi t.ro.

Ugyanakkor a Serinus Energy a 
minap befejezte egy új kút, a Sânc-
rai-1 (Szentkirály) fúrási munkála-
tait, amely 8 kilométerre található 
a majtényitől. Az új kútban 1600 
méter mélységig fúrtak. A mun-
kálatokat 19 százalékkal kevesebb 
költségvetésből és a becslésekhez 
képest 5 nappal korábban sikerült 
befejezni. A kutat előkészítik a 
kereskedelmi termelésre.

A Szatmár megyei természeti 
erőforrásokkal kapcsolatos leg-
újabb tanulmány szerint Majtény 
a térség kőolajban és földgázban 
egyik leggazdagabb területe. 
Becslések szerint a község terü-
letén eddig felfedezett gázkészlet 
körülbelül 500 millió köbméter, 
és közel 100 millió eurót érhet a 
piacon. Ez Románia éves fogyasz-
tása csaknem 4 százalékának felel 
meg. (Krónika)
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A tervezésre 6 hónap, a kivitelezésre 24 hónap áll rendelkezésre




