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A Magyarország és Románia közötti vasúti és közúti kérdéseket, a folyamatban lévő és 

tervezett projekteket tekintette át Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium 

(TIM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára Ionuț Cristian Săvoiuval, Románia 

közlekedési államtitkárával Budapesten. Vitézy Dávid a közösségi oldalán közzétett 

bejegyzésben érdeminek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Úgy fogalmazott: reméli, 

hogy első találkozójuk egy gyümölcsöző, mindkét ország számára előnyös együttműködés 

első lépése volt. „Folytatjuk a közös munkát, a magyar–román közúti és vasúti kapcsolatok 

fejlesztése mindkét ország közös érdeke" – írta a TIM államtitkára Facebook-oldalán. 
https://maszol.ro/gazdasag/Magyarroman-kozuti-es-vasuti-kapcsolatok-fejleszteserol-egyeztetett-a-

ket-orszag-kozlekedesi-allamtitkara 
 

Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter az ADQ holdinghoz tartozó, az Egyesült Arab 

Emírségek kikötőit működtető Abu Dhabi Ports Group-pal tárgyalt a közel-keleti 

országban. A tárcavezető szerint a vállalat befektetne a konstancai kikötő fejlesztésébe, 

illetve szó esett a temesvári reptér fejlesztéséről is az ADQ képviselőivel. A Traian Vuia 

nevét viselő nemzetközi légikikötőben egy intermodális teherforgalmi terminál létrehozása 

van tervbe véve. Összekapcsolva a vasúti és a közúti hálózattal a temesvári repülőtér egy erős 

regionális kereskedelmi csomóponttá válna. Grindeanu szerint az intermodális központ, 

melynek a költségeit 300 millió euróra becsülik, és 65 hektárt foglalna el, raktározási és 

szállítási lehetőséget biztosítana más kontinensekről érkező áruk számára is. 
https://maszol.ro/gazdasag/Arab-befektetok-fejlesztenek-a-temesvari-repuloteret 
 

Kiépül a zilahi Liget negyed azon a húszhektáros területen, amelyet 2010-ben az 

önkormányzat a hadügyminisztériumtól kapott. A közeljövőben két ANL (Országos 

Lakásügynökség) - tömbházat adnak át, jelenleg építik az uszodát és a sportpályát, továbbá 

egy bölcsőde építésére kiírt pályázat közbeszerzése is folyamatban van. Az Országos 

Befektetési Alapon (CNI) keresztül új sportbázis, nagyméretű, az UEFA által is jóváhagyott 

műfüves labdarúgópálya épül a negyedben. A munkálatok elkezdését 2022. június 2-ára 

rendelték el, a kivitelezési határidő 9 hónap, a beruházás értéke 5 273 803 lej (1,1 millió 

euró). 
https://maszol.ro/gazdasag/Teljesen-uj-lakonegyedet-epitenek-Zilahon-bolcsodevel-

sportkomplexummal 
 

A már jó ideje tervezett Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út projekten újabb módosítást 

alkalmaztak, három részre bontva az építkezést. Az Arad Megyei Tanács révén 

jóváhagyottak szerint egy munkafront lesz Arad és Kisjenő, egy Kisjenő és Szalonta és egy 

Szalonta és Nagyvárad között, így a munkálatok egyszerre több fronton haladhatnak. A 

módosítás azt a célt szolgálja, hogy a projekt kivitelezése gyorsabban haladjon, és hamarabb 

lehessen használatba venni az utat. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/harom_munkafronton_fog_zajlani_a_gyorsforgalmi_ut_kiepit

e se.php 
 

Június 20-án, a szavazatok többségével újraválasztották az Arad Megyei Kereskedelmi, 

Ipari és Mezőgazdasági Kamara (CCIA Arad) élére Gheorghe Seculici elnököt, aki 

újabb négy évig vezeti az intézményt. A CCIA tagjainak rendkívüli közgyűlése a kamara 

székházában zajlott. A helyszínen megválasztották a 2022–2026-os időszakra az új, 11 tagú 

igazgató kollégiumot és a három tagú cenzúra-bizottságot. Gheorghe Seculici 2013 óta tölti be 

az elnökségi tisztséget a CCIA élén. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/seculici_maradt_az_elnok.php 
 

A Bihar Megyei Tanács közleménye szerint június 22-én a román kormány határozattal 

hagyta jóvá a kisajátításokat az építendő váradszentmártoni körgyűrű nyomvonala 

mentén Nagyvárad és Szentmárton közigazgatási területén. A lista 242 telekingatlant 

tartalmaz és összesen 10,5 millió lejt (2,14 millió eurót) különítettek el az állami 

költségvetésben erre a célra. Az egyéni kártérítéseket a szállításügyi minisztérium folyósítja, a 
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Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság nevére kiállított kincstári folyószámlán 

keresztül, legkésőbb 30 napon belül a hitelkérvény elfogadásának időpontjától. Mint 

ismeretes, a beruházásra kiírt tendert a Contrucții Erbasu (fővállalkozó) – Drumuri Orășenești 

Rt. – Procons Group – Váhostav Sk. Konzorcium nyerte. Az út 5,7 kilométer hosszú lesz, 

menetirányoként kétsávos és tíz méter széles. A finanszírozást európai uniós forrásokból 

biztosítják a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) 2014 – 2020 keretében. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/06/jovahagytak-a-kisajatitasokat-a-szentmartoni-korgyuru-

menten 

 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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