2

Erdélyi tudósítások

2021. október 5.
kedd

ÓVÁSOK SOROZATA AKADÁLYOZZA A MAROSVÁSÁRHELYTSZOVÁTA–SZÁSZRÉGEN IRÁNYBAN ELKERÜLŐ ÚT MEGVALÓSÍTÁSÁT

Folytatódik a körgyűrű „elterelő hadművelete”
A vesztes cég sorozatos óvásai miatt nem sikerül kimozdítani a holtpontról a Marosvásárhelyt Szováta
és Segesvár irányából Szászrégen
és Beszterce felé elkerülő mintegy
11,5 kilométeres terelőút ügyét. A
munkálatokat a Copisa Rt. 2017ben hagyta félbe, mivel a tervek
pontatlannak és megvalósíthatatlannak tűntek.
» SZUCHER ERVIN

S

ehogy sem sikerül „beindítania” az
országos útügyi hatóságnak (CNAIR) a Marosvásárhelyt a Koronka–
Jedd–Marosszentgyörgy–Nagyernye-útvonalon elkerülő kétsávos út újratervezését.
A nagy későre kiírt közbeszerzési eljárásra
három tervezőiroda jelentkezett, azonban
a június 22-én hirdetett eredményt megóvta a második helyezett. A panasz nyomán
az óvásokat elbíráló országos tanács arra
kötelezte az útügyi hatóságot, hogy bírálja
el újból a három jelentkező ajánlatát. Miután ez megtörtént, a CNAIR augusztus 23án ismét eredményt hirdetett; a sorrend
azonban nem változott. A vesztes ismétel-

ten jogi kifogást emelt, amelynek az elbírálása folyamatban van.

Egyenes út a bíróságra

„Így még egy ideig el lehet húzni a folyamatot, ami könnyűszerrel a bíróságon
folytatódhat. Mivel a nyertes cégnek nyolc
hónap áll rendelkezésére a tervezési munkálatok elvégzésére, egyre kevésbé valószínű, hogy a CNAIR tovább tudna lépni,
és 2022 első felében ki tudná írni a kivitelezési versenytárgyalást” – számolt be a
Krónikának a jogi akadályokról az útügyi
hatóság regionális szóvivője, Elekes Róbert. Ebből könnyű „kiköbözni”, hogy ha
a CNAIR-nak a jövő év közepén sikerül
is meghirdetnie a tendert, az építkezést
elnyerő cégnek még akkor sem lesz ideje
2022-ben nekilátni a félbehagyott munkálatok folytatásához, ha a kiírás eredményét senki nem óvja meg.
Az újratervezés körüli kálvária nem a
nyáron benyújtott sorozatos óvásokkal kezdődött. Miután 2017-ben szerződést bontott
az építővel, a CNAIR hosszas halogatás,
majd bürokratikus folyamat után 2019 nyarán hirdette meg az újratervezést és kivitelezést, csakhogy a jelentkező cégek egy
sor tisztázatlan kérdéssel szembesültek. A
panaszok nyomán az útügy jobbnak látta

A körgyűrű másik részénél sincs előrelépés
A 2020-as helyhatósági választások kampányában az RMDSZ és a függetlenként
indított Soós Zoltán által beígért, Marosvásárhelyt északi irányból megkerülő út egy
év után is térképre rajzolt vonal maradt. A projektet felvállaló megyei önkormányzat,
illetve a további négy érintett közigazgatási egység az előtanulmány fázisáig sem
jutott el. A több mint húsz kilométeres szakaszon a Kolozsvár, valamint a Mezőség
felől érkező sofőrök Szászrégen irányába kerülhetnék el a várost.
felfüggeszteni a közbeszerzési eljárást, és
„lekapcsolni” a kivitelezést a tervezésről.

Mindez annak ellenére, hogy a spanyolok
ígérete szerint akár 2016-ra is elkészülhetett volna a 11,5 kilométeres, kétsávos
út. Ehhez képest éveknek kellett eltelnie
ahhoz, hogy a Copisa Rt. nekilásson a
munkálatoknak. Az ibériai cég eléggé jól
haladt a kivitelezéssel, azonban amikor az
egyharmadához ért, teljesen megtorpant.
Az építő számára ekkor derült ki, hogy a
tervek pontatlanok, és bizonyos mértékben kivitelezhetetlenek. Ugyanakkor az
előirányzott összeg is a valósnál lényegesen kevesebbnek bizonyult. A Copisa és
a CNAIR közötti kenyértörés után hosszú
ideig az útügyi hatóság jegelte a projektet,
noha annak befejezésére Romániának sikerült uniós pénzeket lehívnia. A spanyolok – akik két másik, Bihar, illetve Giurgiu
megyei építőtelepről is kivonultak – kártérítési pert indítottak az útügy ellen.

Ponta „elillanó” munkagépei

A terelőút építése hét évvel ezelőtt, a 2014
őszén, az államfőválasztási kampányban
kezdődött. A Szociáldemokrata Párt (PSD)
akkori jelöltje, Victor Ponta avatta fel a
jeddi építőtelepet, ahol kéttucatnyi, trikolórral díszített, csillogóra fényezett munkagép sorakozott. A politikus távozása
után egyetlen haszonjármű sem maradt.

»

Egyre kevésbé valószínű,
hogy a CNAIR tovább tudna
lépni, és 2022 első felében ki
tudná írni a kivitelezési versenytárgyalást.

Újabb korlátozások jöhetnek Kolozsváron, káosz Temesváron
» PAP MELINDA

hét második felében életbe léphet a hétköznap is érvényes éjszakai kijárási tilalom Kolozsváron, miután az aktív koronavírus-fertőzöttek aránya tegnap meghaladta
a 7,5 ezreléket. Temesváron káoszt okoznak
az ellentmondásos hatósági intézkedések.
Kolozsváron tegnap 7,90 aktív fertőzött jutott ezer lakosra, így Tasnádi István Szilárd
Kolozs megyei prefektus a Monitorul de
Clujnak úgy nyilatkozott, hogy a 48 órás
türelmi idő kivárása után, szerdán döntenek az újabb korlátozásokról. A megyei
vészhelyzeti bizottság eredetileg péntektől
vezette volna be a hétvégi kijárási tilalmat
a kincses városban, de a kormánymegbízott szerint erre már valószínűleg nem lesz
szükség, hamarosan már hétköznapokon
is életbe lép az éjszakai kijárási tilalom az
oltatlanok számára, hiszen nem valószínű,
hogy csökkenne a fertőzöttek aránya.
Eszerint azoknak, akik nincsenek beoltva,
este 20 órára haza kell érniük, és éjszaka csak
nyilatkozattal, fontos ügyben hagyhatják el
lakhelyüket. Tegnaptól egyébként Kolozsváron már csak a beoltott vagy betegségen

Hódít a járvány. Újabb szigorítások jöhetnek Kolozsváron

átesett személyek látogathatják a kocsmákat, éttermeket, az éjszakai bároknak, kluboknak pedig be kell zárni. Az oltottak és a
betegségen átesett személyek látogathatják
a félházzal továbbra is működő kulturális
létesítményeket és egyéb rendezvényeket is.
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Az új rendelkezések értelmében tegnaptól az
oltatlanokat negatív koronavírusteszt felmutatásával sem fogadják, ugyanis esetükben
nagy a megfertőződés veszélye.
Emil Boc kolozsvári polgármester tegnap
úgy nyilatkozott, hogy Kolozsvár országos
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szinten az oltottsági lista élén áll, a lakosság 53,88 százaléka kapta meg legalább az
egyik adag oltást, és a harmadik vakcinára
is nagy az igény. Mint mondta, a betegségen átesett személyeket beleszámítva a
lakosság mintegy 60 százaléka védett a
koronavírus-fertőzés ellen. Kijelentette,
az előjelzések szerint a kincses városban
a jövő héten stabilizálódni fog az új fertőzöttek száma, és más, kisebb városokkal
ellentétben nem lesz további növekedés.
Egyre súlyosabb a járványhelyzet Temesváron is, ahol vasárnap meghaladta
a 10 ezreléket a fertőzöttségi ráta, 10,09
ezrelék volt az incidencia. A bánsági városban október elsejétől éjszakai kijárási
tilalom van érvényben, mely a hét minden
napjára érvényes. A Tion.ro beszámolója
szerint a kereskedelmi egységek vezetőit
összezavarták az egymást váltó hatósági
intézkedések, így bár az új rendelkezés
értelmében az üzletek 22 óráig nyitva tarthatnak, sokan elővigyázatosságból már
18 órakor bezártak. A bánsági városban a
rendőrség és csendőrség rajtaütésszerűen
ellenőrzi az éttermek vendégeinek zöldigazolványát.
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