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Korszerűsítene a Brassó megyei 
önkormányzat több megyei utat, 
így könnyebbé válna a közle-
kedés a DN1-es főút Brassó–Vi-
dombák–Feketehalom–Fogaras– 
Nagyszeben szakaszán.
» BÍRÓ BLANKA

N égy megyei út korszerűsítésére 
pályázik a Brassó Megyei Ta-
nács, a fejlesztési minisztérium 

An ghel Saligny fi nanszírozási prog-
ramjából hívnak le pénzt a beruházá-
sokra. Az önkormányzat szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményében az 
áll, hogy a terveket már korábban elő-
készítették. A legfontosabb beruházás 
a 105 A megyei és a 104 D megyei út 
korszerűsítése, melyek összekötik 
Kőhalom környékét Fogarasfölddel, 
Kőhalomból kiindulva Sárosig 28,3 
kilométeren, majd Fogaras városáig 

további 9 kilométeren, végül Bárány-
kúton keresztül Szeben megye hatá-
ráig további 15 kilométeren. A Brassó 
megyei önkormányzat érvelése szerint 
ha korszerűsítik ezt a megyei utat, 
az tehermentesítené a DN1-es főút 
Brassó –Vidombák–Feketehalom–Fo-
garas–Nagyszeben szakaszát. Şerban 
Todorică alelnök úgy fogalmazott, 
ezekkel a beruházásokkal tehermen-
tesítik a forgalmat Brassó metropoli-
tán övezetében, megkönnyítik az ösz-
szeköttetést Brassó és Szeben megye 
között, és növelik Sáros, Báránykút, 
Holbák, Paltin falvak idegenforgalmi 
potenciálját. A becslések szerint ha 
ezeket a beruházásokat megfi nan-
szírozza a fejlesztési minisztérium az 
Anghel Saligny-program révén, az 
mintegy 200 millió lejes megtakarítást 
eredményez a helyi költségvetésnek, 
amit különben a közúti infrastruktúra 
fejlesztésére szántak volna. Ebből a 
pénzből a jövő évben további terveket 

készíthetnek el más megyei utak kor-
szerűsítésére. Minden útépítés hasz-
nos, ami alternatívát jelent a meglevő 
infrastruktúrához képest – szögezte 
le megkeresésünkre Elekes Róbert, a 
brassói regionális útügyi igazgatóság 
szóvivője. Az még kérdés, hogy egy 
korszerűsített megyei út mennyire 
bírja meg a teherforgalmat, rá lehet-e 
engedni a nyergesvontatókat, vagy 
ki kell tenni a tíztonnás teherkorláto-
zást. A teherforgalom kivezetése azért 
fontos, mert a teherautók jelentősen 
lassítják a közlekedést. Elekes Róbert 
elmondta, a DN1-es főút a legforgal-
masabb Brassó megyében, Predealnál 
a legutóbbi hivatalos mérés szerint, 
ami hat évvel ezelőtt történt, naponta 
16 ezer jármű halad át, ám ez az el-
múlt években meghaladta a 20 ezret. 
Minden alternatíva könnyítést jelent, 
de a problémát a közlekedésben az 
autópályák építése oldja meg – szö-
gezte le a szóvivő.

» BÁLINT ESZTER

Már az ecetet is hamisítják – de-
rült ki az Országos Fogyasztó-

védelmi Hatóság (ANPC) tematikus 
ellenőrzése nyomán. A fogyasztóvé-
delem tegnapi tájékoztatása szerint 
olyan eceteket vizsgáltak be, amelyek 
címkéjén az állt, hogy borból, almá-
ból vagy meggyből készültek, ám a 

laborban kiderült, hogy egészen más 
nyersanyag az alapjuk. A Penny, a 
Carrefour, a Kaufl and, az Auchan és a 
Cora romániai áruházaiban zajlottak 
az ellenőrzések, eladásra kínált ecete-
ket vizsgáltak engedélyezett romániai 
laboratóriumokban, azt nézték, meg-
egyezik-e a valóság a címkén feltünte-
tett állításokkal. Az ellenmintákat az 
előírásoknak megfelelően más euró-

pai uniós laborokban is bevizsgálták. 
A szakemberek arra a következtetésre 
jutottak, hogy a romániai piacon for-
galmazott ecetek egy része más alap-
anyagból készült, mint amit a címkén 
feltüntettek. Miután a hamisításra 
fény derült, a Bukarest–Ilfov régióért 
felelős fogyasztóvédők léptek is, 11 
500 liter nem megfelelő ecetet fog-
laltak le, és 20 ezer lej értékben bír-
ságoltak a fogyasztók átverése miatt. 
A fogyasztóvédők ugyanakkor elren-
delték az illető termékek forgalma-
zásának ideiglenes felfüggesztését, 
mivel fennáll a gyanú, hogy azok sem 
felelnek meg a címkén feltüntetett in-
formációknak. Ezek a termékek akkor 
kerülhetnek vissza a boltok polcaira, 
amikor bizonyítást nyer, hogy a cím-
kén a valós összetevők szerepelnek. 
Az ANPC közölte, az ellenőrzések 
eredményeit eljuttatta az Országos Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatósághoz (ANSVSA), hogy az 
EU élelmiszer-biztonsági fi gyelmezte-
tő rendszerén keresztül tájékoztatást 
adjanak ezekről a termékekről. A fo-
gyasztóvédők ugyanakkor közölték, 
folytatják az ecetek ellenőrzését.

Erdélyi tudósítások 2021. október 14.
csütörtök

NÉGY MEGYEI ÚT KORSZERŰSÍTÉSÉRE PÁLYÁZIK A BRASSÓ MEGYEI TANÁCS

Tehermentesítenék a forgalmat Reményvesztettek
hangja

Több román elemző, publicista rémüldözve vette tu-
domásul azt a napokban közölt felmérést, melynek 
adatai szerint Romániában nőtt az Európai Unióval 
(EU) szemben kritikus állampolgárok aránya. Szep-
temberben a megkérdezettek 47 százaléka véleke-
dett így, júniusban még 56,2 százalék, míg márci-
usban 61,4 százalékuk értett egyet azzal, hogy az 
országnak inkább előnye származik az EU-tagságból. 
Eközben a tavasszal jegyzett 35 százalékról 46 szá-
zalékra nőtt azok aránya, akik szerint Romániának 
inkább hátránya származik az uniós tagságból. Az 
ilyen jellegű közvélemény-kutatások hangulatokat 
jeleznek. Egy korábbi felmérés szerint Romániában a 
megkérdezettek nyolcvan százaléka látja úgy: rossz 
irányba halad az ország.

A reményvesztettség egyre nyilvánvalóbb, de ért-
hető jelek ezek ott, ahol maga az államfő ismeri el a 
sokadik kórházi tűzvész kapcsán, hogy az állam ku-
darcot vallott. Milyen legyen az általános hangulat, 
amikor az ország Európa fekete listájának az élére 
kerül a koronavírusban elhunytak számát illetően, 
a politikai „elit” viszont egymás gáncsolásával van 
elfoglalva? Az elkeseredett romániai ember számá-
ra korábban az EU jelentette a reményt. Több mint 
tizennégy évvel Románia uniós csatlakozása után ez 
a remény is már régen elveszett. Nincs igazi kapasz-
kodó az állandósulni látszó válságban.

Hibázik, vagy tudatosan félremagyaráz az, aki a 
friss felmérésekből valamiféle EU-ellenes hangulatot 
vizionál. Az is csupán brüsszeli fősodrú propaganda 
része, hogy Európa keleti régiójában, a „posztkom-
munista” államokban az Unióból való kilépésen ügy-
ködnek. Ahogyan a bukaresti vezető politikusok, úgy 
az EU-t irányítók sem vesznek tudomást saját elhi-
bázott döntéseikről, alkalmatlanságukról, ráadásul 
a levont következtetéseik is rosszak. Ezernyi előnye 
van az uniós tagságnak, és ezernyi indok létezik az 
Uniót irányítók észhez térítésére. Nem az EU-n kívül 
akarnak élni a Brüsszellel elégedetlenek, hanem egy 
számukra kedvezőbb környezetet biztosító, a hang-
jukra fi gyelő EU-ban.

A romániaiak többsége szerint az EU-ból való ki-
lépés ellentétes az ország érdekeivel. Ugyancsak 
többségi vélekedés, hogy Románia jobban fejlődik 
gazdaságilag, ha az Unióban marad. Meggyőző több-
ség foglal állást ezzel párhuzamosan az ország érde-
keinek határozottabb védelme mellett. Aki ez utóbbi 
mögött valamiféle orosz befolyást, esetleg a Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ténykedésének 
eredményét látja, rossz úton jár. A rendszer-, oltás- 
és magyarellenes, de magát patriótaként feltüntető 
AUR népszerűségének emelkedése éppenséggel 
annak is a következménye, hogy a nagy pártok a haj-
bókoláson kívül semmire nem képesek Brüsszelben.

Az „EU-tálibok”, akik számára egyes uniós irá-
nyok, döntések bírálata egyenlő az EU bomlasztá-
sával, egyformán rezdülnek Strasbourgban, Berlin-
ben, Bukarestben, Kolozsváron. Számukra az ilyen 
felmérések nem tanulságosak, politikai változtatá-
sokra, jobbításokra sarkallóak, hanem csak rémisz-
tők. Márpedig ma döntően ők befolyásolják az Unió 
irányítását, így az elégedetlenek számára kedvező 
elmozdulásokra Brüsszelből egyelőre nemigen szá-
míthatunk. Borítékolható: a legközelebbi felmérés 
eredményein majd még inkább megrémülnek.
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Több mint 10 ezer liter ecet bizonyult nem megfelelőnek a vizsgálatok alapján

Túlzsúfolt utak. Tehermentesítenék a közlekedést Brassó megyében, de a legjobb az lenne, ha autópályákat építenének

» RÖVIDEN

Újabb udvarhelyi zászlóbírságot érvénytelenítettek
A székelyudvarhelyi bíróság törölte azt a bírságot, ame-
lyet Hargita megye prefektusa rótt ki Gálfi  Árpád polgár-
mesterre a városban ez év március 15-én kitűzött magyar 
nemzeti színű jelképek miatt. A kedden kimondott 
első fokú ítélet szerint a prefektus a hivatalos kézbesí-
tés utáni 30 napban fellebbezhet az ítélet ellen. Ez év 
májusában és júniusában két másik hasonló bírságot is 
érvénytelenített a bíróság. A polgármester többek között 
arra hivatkozva kérte a bírságolási jegyzőkönyvek meg-
semmisítését, hogy a prefektus a nemzeti ünnepeken 
nem járt Székelyudvarhelyen, így törvényesen helyszíni 
jegyzőkönyvet sem állíthatott ki.

Hamisított ecetet foglaltak le a fogyasztóvédők




