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Közzétette az önkormányzatok tavalyi költségvetésvégrehajtási adatait a Fejlesztési, 

Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztérium, amelyből kiderül, hogy Kolozsvár első 

alkalommal előzte meg a bukaresti kerületeket a bevételek tekintetében, csak a főváros 

főpolgármesteri hivatala gazdálkodott több pénzből tavaly. Kolozsvár már hosszú ideje a 

leggazdagabb vidéki város, azonban az elmúlt években Bukarest 1. és 3. kerületének is 

nagyobb bevételei voltak. 2021-ben fordult a kocka, a kolozsvári önkormányzat bevételei, ha 

kevéssel is, de meghaladták a két legtehetősebb fővárosi kerület rendelkezésére álló 

forrásokat. Tavaly Kolozsvár kasszájába 1,29 milliárd lej (261 millió euró) folyt be, míg 

Bukarest 3. kerülete 1,27 milliárddal, az 1. kerület pedig 1,2 milliárddal gazdálkodhatott. A 

második leggazdagabb vidéki város, a korábbi évekhez hasonlóan tavaly is Temesvár volt, 

1,17 milliárd lej (237 millió euró) bevétellel, majd Iași (1,11 milliárd), Konstanca (926,7 

millió), Brassó (886 millió) és Nagyvárad (828,7 millió lej – 168 millió euró) következett. Ha 

a bevételeket a lakosság számához arányítjuk, akkor is Kolozsvár volt a legkedvezőbb 

helyzetben, minden egyes lakosára 4069 lej (823 euró) jutott. Nagyváradon kb. 4020 lej 

költségvetési bevétel esett egy főre, Temesváron 3700 lej, Csíkszeredában 3560 lej, 

Sepsiszentgyörgyön 3100 lej, Szatmárnémetiben 3130 lej, Brassóban 3120 lej, 

Marosvásárhelyen pedig 2760 lej. 
https://maszol.ro/gazdasag/Elozott-Kolozsvar-a-Kincses-Varos-tobb-penzbol-gazdalkodott-

tavaly-mint-a-bukaresti-keruletek 
 

Nagy csendben beszüntette a termelést Romániában a nemzetközi viszonylatban is 

jelentős piaci szereplőnek számító Ara Shoes. A német vállalat 1998-ban telepedett meg 

Romániában. A cég 20 millió eurós befektetéssel két üzemet létesített az országban, 

Érmihályfalván és Szilágysomlyón, amelyekben az elmúlt két év alatt beszüntette a termelést. 

2012-ben az Ara Shoes Románia 1500-nál több embert foglalkoztatott. A járvány nagyon 

betett az üzletnek, és 2020 tavaszán a cégvezetés úgy döntött, hogy bezárja a szilágysomlyói 

gyárat. Emiatt az árbevétel közel 40 százalékkal visszaesett, a dolgozók száma pedig 1046-ról 

640-re csökkent. Tavaly pedig az Ara felszámolta az érmihályfalvi egységét is. 2021 végén 

már csak 91 fő állt a cég alkalmazásában, az árbevétel pedig 146 millióról 6,4 millió lejre 

csökkent. Karsai József Attila érmihályfalvi polgármester elmondása szerint az Ara 

Portugáliába helyezte át a termelést, a telephelyét pedig egy olasz cipőgyártó, a Finproject 

Románia vette át. 
https://maszol.ro/gazdasag/Diszkreten-bezartak-egy-ujabb-erdelyi-cipogyarat 
 

Arad Megye Tanácsának elnöke a tanács közösségi oldalán adott hírt arról, hogy 

hamarosan napi rendszerességgel indulhatnak repülőgépek az aradi légikikötőből. A 

Blue Air légitársaság heti három járatot indítana az Arad–Stuttgart útvonalon, heti két járat 

indulna az Arad– Párizs Charles de Gaulle útvonalon, és heti hét járatot indítanának az Arad–

Bukarest Otopeni útvonalon. Az aláírandó szerződés arra kötelezné a Blue Air légitársaságot, 

hogy 12 hónapon keresztül folytassa tevékenységét az aradi repülőtéren. A légitársaság 

tevékenységéért állami támogatásban részesül, amit a megyei tanácson keresztül fog 

megkapni. A támogatás összege egymillió euró, amit két részletben fizetnek ki a pandémia 

befolyásolta légitársaságoknak. Miután a megyei tanács bejelentette, hogy támogatást nyújt az 

Aradon tevékenységet indító légitársaságoknak, a Blue Air légitársaság kapott az alkalmon, s 

így a tevékenysége beindításáért hamarosan megkapja a támogatási összeg első részletét, 

600.000 eurót. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/egyre_biztosabb_az_aradi_repuloterrol_indulo_jaratok_szapor 

odasa.php 
 

Arad Megye Tanácsa ülést tartott a tervezett Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út mentén 

tevékenykedő befektetőkkel. A találkozón Iustin Cionca, Arad megye tanácsának elnöke, 

Răzvan Cadar a megyei tanács alelnöke, Gheorghe Falcă európai parlamenti képviselő és a 

technikai projekt megvalósításával megbízott csapat vett részt. A befektetők javasolták, hogy 

az út tervezése során vegyék figyelembe a zónában általuk fejlesztett beruházások 
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elhelyezkedését is, és segítsék elő azok gyorsforgalmi könnyű megközelíthetőségét. Arad az 

egyik legfontosabb logisztikai központ az ország nyugati részén, ahol a vállalatokat úgy 

fejlesztették, hogy a vasúti hálózatra vagy a közúti hálózatra kapcsolódjanak. A megbeszélés 

során a projekt készítői több olyan javaslatot kaptak, ami lehetővé teszi Sofronya és Kürtös 

környékének fejlesztését, figyelembe véve azt a több tízezer eurót, amit befektetnek a 

területen. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_helyi_befektetok_erdekeit_is_figyelembe_veszik_a_gyorsfo 

rgalmi_ut_tervezesenel.php 
 

Megkezdődött Románia első reptéri árutermináljának építése a nagyváradi repülőtéren. 

Alina Silaghi, a Nagyváradi Helyi Fejlesztési Ügynökség igazgatója szerint ez lesz Románia 

első igazi reptéri áruterminálja, ahol közvetlenül a terminálból lehet majd ki- és berakodni az 

árut a repülőgépekbe, egyetlen más romániai reptér sem rendelkezik jelenleg ilyen 

lehetőséggel. A terminál közvetlen összeköttetésben lesz a II. számú ipari parkkal is. A 

létesítmény építője Európa vezető logisztikai parkfejlesztő és üzemeltető cége, a CTPark, 

mely már meg is építette az összekötő repülőgép utat a le- és felszálló pálya, valamint a 

leendő áruterminál között. A munkálatok második szakasza a repülőgéphangár és két 

raktárcsarnok, valamint a gépek közlekedését lehetővé tevő betonplatform építését foglalja 

magában. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/nagyvaradon-epul-romania-elso-repteri-aruterminalja 
 

Elfogadták a metropolisz-övezetben épülő terelőút megvalósíthatósági tanulmányát 

Nagyváradon, amely délről fogja megkerülni a várost, körülbelül 5 kilométerre a 

jelenleg használt úttól. Ez 17 kilométer hosszú lesz, és biztosítani fogja az összeköttetést az 

1-es, a 76-os és a 79-es számú országutakkal Kolozsvár, Déva és Arad felé, illetve a 

Nagyvárad agglomerációjában létesítendő fugyivásárhelyi, nagyürögdi és váradszentmártoni 

körgyűrűkkel. Az első kilenc kilométer hosszú, Nagyürögdtől tart Félixfürdő kijáratáig, a 76-

os országút felett épülő völgyhídig. A második szektor alatt pedig ezen viadukt és 

Fugyivásárhely közötti rész értendő, Püspökfürdő és Alkér megkerülésével. A beruházás 

becsült értéke bruttó 289,4 millió lej, a finanszírozást az Anghel Saligny Programból, illetve 

nagyváradi és megyei költségvetési forrásokból garantálják, a két helyhatóság hozzájárulása 

összesen több mint 183 millió lej. Remélhetőleg hamarosan aláírhatják a Saligny-program 

keretében a finanszírozási szerződést, majd versenytárgyalást hirdetnek a műszaki tervezésre 

és a kivitelezésre. Előbbire négy hónapot, utóbbira másfél évet szánnak, így a jövő tavasszal 

elkezdődő munkálatok előreláthatólag 2024 őszén fejeződnének be. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/infrastrukturalis-es-kornyezetvedelmi-

projekteket-hagytak-jova-a-rendkivuli-megyei-tanacsulesen 
 

Románia legnagyobb magán légitársasága, a Blue Air október végéig felfüggesztette 

húsz belföldi és nemzetközi járatát, köztük a Nagyvárad–Bukarest járatait is. A 

boardingpass.ro portál szerint a Blue Air nem repül Bukarestből Nagyváradra, Temesvárra, 

Frankfurtba, Liverpoolba, Münchenbe, Rómába és Dubajba, ugyanakkor nem szállnak fel a 

járatai Kolozsvárról Amszterdamba, Londonba, Madridba és Párizsba, Bákóból nem indul 

járat Madridba, Jászvásárról pedig Brüsszelbe, Dublinba, Münchenbe és Torinóba. Mindezek 

a járatok október 30-ig szünetelnek. Ugyanakkor a Blue Air felfüggesztette a Nagyvárad– 

Konstanca járatait is, amelyeket kifejezetten a nyári szezonban, június 20. és szeptember 16. 

között szándékozott üzemeltetni. Jelenleg a nagyváradi reptérről a Tarom légitársaság 

üzemelteti a bukaresti járatait, tizennégyet egy héten, és a Ryanair légitársaság üzemeltet heti 

két járatot négy európai útirányba, a London – Stanstead, a Düsseldorf – Weeze, a Milánó – 

Bergamo, valamint a bolognai reptérre. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/felfuggesztette-varadi-jaratait-a-blue-air 
 

Ilie Bolojan Bihar megyei tanácselnök és Călin Roman, az Erbașu Transilvania cég 

igazgatója aláírták a váradszentmártoni körgyűrű tervezésére és kivitelezésére 

vonatkozó szerződést. A felek megegyeztek abban, hogy a tervezés és a kivitelezés hossza 

17 hónap helyett csupán 14 hónap legyen, melyből az augusztusban elkezdődő munkálatok 12 

hónapig tartsanak. A beruházásra kiírt tendert a Contrucții Erbasu (fővállalkozó) - Drumuri 
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Orășenești Rt. - Procons Group - Váhostav Sk. Konzorcium nyerte, amely nettó 149 millió lej 

értékben tett árajánlatot. A terelőút Nagyvárad irányából megkerüli majd Szentmártont és 

Félixfürdőt, biztonságosabbá és gyorsabbá téve a tranzitforgalmat. 5,7 kilométer hosszú lesz, 

menetirányonként kétsávos és tíz méter széles. A befektetés feltételezi több mint két kilométer 

hosszú bekötőút építését is, valamint három méter széles kerékpárútét a körgyűrűvel 

párhuzamosan. A finanszírozást európai uniós forrásokból biztosítják a Nagy Infrastruktúra 

Operatív Program (POIM) 2014 – 2020 keretében. 

https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/alairtak-a-szentmartoni-korgyuru-szerzodeset 
 
 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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