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A végéhez közeledik a Dévát 
Nagyváraddal összekötő, páneu-
rópai folyosóként számontar-
tott DN76-os jelzésű országút 
felújítása és korszerűsítése. Az 
Erdélyi-érchegységen keresztül 
vezető, rendkívül forgalmas 
útszakasz átépítése csaknem tíz 
évvel ezelőtt kezdődött.

 »  SZUCHER ERVIN

H iába az elbűvölő táj, soha nem 
volt leányálom végigvezetni 
a Déva és Nagyvárad közöt-

ti, a Kárpátokon keresztül átnyúló 
országúton, az utóbbi években vi-
szont egyenesen kálváriát jelentett 
a sofőrök számára. Azontúl, hogy 
a mintegy 190 kilométeres szakaszt 
rendkívül sűrű forgalom terhelte, 
az utóbbi nyolc esztendőben szá-
mos útlezárás és sebességkorláto-
zás lassította a haladást. Ennél is 
bosszantóbbnak bizonyult, amikor 
bizonyos szakaszokon hónapokig 
szüneteltek az elkezdett és félbeha-
gyott munkálatok. A végéhez kö-
zeledő, három megyét, Hunyadot, 
Aradot és Bihart átölelő beruházás 
felszusszanást jelent mind a helyi-
ek, mind az átutazók számára. Az 
európai uniós forrásokból végzett 
korszerűsítés során nem csak az 
aszfaltburkolat újult meg, az út 
alapját is sikerült megerősíteni. Hi-

dakat és átereszeket építettek újjá, 
gondoskodtak a vízelvezetés meg-
oldásáról, a beton-, illetve kőfalak 
megerősítéséről. Az úttestet szé-
lesítették, helyenként kanyarokat 
levágtak. Ahol lehetett, az emelke-
dőknél egy harmadik, úgynevezett 
kapaszkodósávval egészítették ki 
az amúgy kétsávos utat.

A 2011-ben elrajtolt projektet ere-
detileg 2016-ig kellett volna be-
fejezni. Ehhez képest mindössze 
a Déva és Brád közötti 38 kilomé-

teres etappal sikerült viszonylag 
időben végezni, azaz mindössze 
egy év késéssel. Az útügyi hatóság 
hat szakaszra felosztva hirdette 
meg a közbeszerzést, azonban a 
feldarabolás nem hozta meg a várt 
eredményt. Akkor sem, amikor bi-
zonyos szakaszokat úgynevezett 
alszakaszokra osztottak. Akadtak 
olyan etapok, ahol mindössze a ta-
valy történt meg az első kapavágás. 
Holott időben nekiláttak a javítás-
nak, Körösivánd és Halmágycsúcs 

TÖBBÉVES KÉSLEKEDÉS UTÁN GŐZERŐVEL FOLYIK A MUNKA AZ ERDÉLYI-ÉRCHEGYSÉGET ÁTSZELŐ SZAKASZON

Célegyenesben a Déva–Nagyvárad-út korszerűsítése

Jó munkához idő kell. A 190 kilométeres országút korszerűsítésének 2011-ben láttak neki
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között három esztendeig szüne-
telt a munka, mígnem az útügyi 
hatóságok szerződést bontottak 
a komolytalannak bizonyuló ki-
vitelezővel. Máshol újratervezést 
igénylő földcsuszamlás késlel-
tette a kivitelezést. De nemcsak 
műszaki, hanem jogi gondok is 
adódtak. Az engedélyek beszer-
zésének elmulasztása, illetve a 
műszaki adatok meghamisítása 
miatt Nelu Stelea, a Bihar megyei 
építkezési felügyelőség vezetője 
bűnügyi feljelentéssel fordult az 
ügyészséghez a Belényes és Nagy-
várad közti szakaszon észlelt tör-
vénytelenségek miatt.

Azontúl, hogy összeköti Dél-Er-
délyt a Partiummal, a Dévát és 
Nagyváradot összekötő európai 
út számos hegyvidéki települést 
kapcsol be a környék gazdasági és 
turisztikai vérkeringésébe. Az út 
mentén fekszik három, az 1989-es 
rendszerváltás óta folyamatosan 
leépülő városka, Brád, Vaskoh-
sziklás és Belényes, ugyanakkor 
az idegenforgalmi potenciállal 
rendelkező Biharfüred és a kis-
kohi Medve-barlang. Szintén a 
76-os országút az, amely „elnye-
li” az Aranyos-völgyéből, Topán-
falva, Abrudbánya, Verespatak 
irányából érkező forgalmat. Az út 
korszerűsítése megkönnyítené az 
Arany-négyszögben, valamint a 
Fekete-Körös völgyében élő szór-
ványmagyarság életét is.

 » A végéhez kö-
zeledő, Hunyad, 
Arad és Bihar me-
gyét átölelő be-
ruházás felszusz-
szanást jelent 
mind a helyiek, 
mind az átutazók 
számára. 

 » S. H.

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem tegnaptól kezdődő-

en megnyitotta őszi felvételi ülésszakát, 
amelynek keretében a frissen érett-
ségizettek és az egyetemi hallgatók is 
választhatnak az egyetem által a 2021–
2022-es tanévre felkínált helyek közül 
– áll az egyetem közleményében. A 
tájékoztatás szerint az alapképzésre je-
lentkezők az őszi felvételin 963 tandíj-
mentes helyre iratkozhatnak, emellett 
választhatnak a karok által felkínált 
tandíjköteles helyek közül is, nappali 
képzési formában, illetve távoktatási 
rendszerben. A középiskolásokat az 
egyetem 146 román, 68 magyar, 9 né-
met, 15 angol és 14 más nyelvű képzési 

programmal várja. A közleményből az 
is kiderül, hogy azok számára, akik a 
2021–2022-es tanévben mesteri szinten 
kívánják folytatni tanulmányaikat, a 
BBTE 1029 tandíjmentes, illetve továb-
bi tandíjköteles helyeket hirdet meg. A 
mesteri képzések iránt érdeklődők 147 
román, 42 magyar, 5 német, 37 angol 
és 4 francia nyelvű képzési program 
közül választhatnak. A BBTE második 
felvételi ülésszaka az új tanévre szep-
tember 6. és 15. között zajlik. A felvé-
telire az egyetem felvételi honlapján 
lehet beiratkozni. A felvételi naptár 
tartalmazza a jelentkezési időszakot, a 
felvételi vizsgákat, és az ezzel kapcso-
latos tudnivalókat – tájékoztat az egye-
tem vezetősége. További információk 
az egyetem honlapján érhetők el.

Elkezdődött az őszi felvételi a BBTE-n

 » Az alapkép-
zésre jelentkezők 
az őszi felvételin 
963 tandíj-
mentes helyre 
iratkozhatnak, 
emellett választ-
hatnak a karok 
által felkínált 
tandíjköteles 
helyek közül is.

 » KRÓNIKA

Szeptember második feléig meleg 
idő várható, a csapadék előfor-

dulásának valószínűsége pedig a 
régiók zömében kicsi lesz – írja az 
Agerpres hírügynökség az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (ANM) teg-
nap közzétett kéthetes előrejelzésére 
hivatkozva. Erdélyben a következő 
napokon 21–24 Celsius-fokos nap-
pali csúcshőmérséklet várható, az 
éjszakák viszont hűvösek lesznek: 
6–10 fokig, a medencékben pedig 
akár 1–3 fokig is lehűlhet hajnalra a 
levegő. Szeptember 10–13. között az 
átlagosnál melegebb lesz, főleg nyu-
gaton és délnyugaton, ahol a hőmé-
rők 23–26 fokot is mutathatnak nap-

közben, 9–13 fokot éjszaka, valamivel 
kevesebbet a medencékben. A kéthe-
tes periódus utolsó napjaiban ismét 
lehűl a levegő, szeptember 15-e után 
valószínűleg visszatérnek az esőzé-
sek. Hegyvidéken a következő napok-
ban hűvös lesz az időjárás, a nappali 
hőmérséklet átlagosan 9 és 16 fok kö-
zött, az éjszakai 3 és 9 fok között ala-
kul. A leghidegebb az 1700 méteres 
tengerszint feletti magasságban lesz, 
itt akár fagypont alá is süllyedhet a 
hőmérséklet. Ezt követően felmele-
gedés várható, majd a kéthetes peri-
ódus utolsó napjaiban lehűlés jön. 
A hegyekben is csapadékhiányos 
napok következnek, szeptember 17-
éig csak időszakos, gyenge esőzések 
várhatók.

Hamar jött az ősz, de meleg lesz




