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A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) rekord hosszúságú, 180 

kilométer autópálya építését vállalta 2019-ben. A tervek szerint idén befejezik a Lugos–Déva 

(47 km), a Szászsebes–Torda (41 km), a Radnót–Aranyosgyéres (33 km), valamint a 

Berettyószéplak–Magyarnádas (96 km) sztrádaszakaszokat, jövőre pedig tervben van a 

Nagyszeben–Fogaras (73 km) autópálya megépítése. Ezzel ellentétben az infrastrukturális 

projekteket figyelő Pro Infrastruktúra Egyesület azt állítja, hogy távolról sem elég a kormány 

által sztrádaépítésre előirányzott pénzösszeg, és a legoptimistább forgatókönyv szerint is alig 

több mint 60 kilométerrel bővülhet idén az autópálya-hálózat. 

https://kronika.ro/gazdasag/triceanu-rekord-hosszusagu-autopalya-epiteset-vallalta-2019-ben-az-

orszagos-kozutkezelo-tarsasag 

A határ menti régióban található Zsombolya (RO), Gyertyámos (RO) és Csanádpalota 

(HU) települések polgármesterei bemutatták az új „RO-HU 300 – Közös kihívások – közös 

megoldások: szervezeti fejlődés a turizmus területén” elnevezésű projektjüket. A három 

partnertelepülés hasonló adottságokkal rendelkezik mind a társadalmi-gazdasági fejlettség, 

mind a turisztikai vonzerő tekintetében, ezért a pályázat keretén belül a három település egy-

egy turisztikai irodát fog létrehozni, amelyekhez teljes felszerelést és a személyzet képzését is 

biztosítják a pályázati forrásokból. A pályázat célkitűzései között szerepel turisztikai ismertető 

anyagok megjelentetése, valamint a partnertelepülések és az érintett kistérség turisztikai 

látványosságainak népszerűsítése. 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/hataron_atnyulo_turisztikai_egyuttmukodes.php 

Március 28–30. között Arad ad otthont Délkelet-Európa legnagyobb nemzetközi 

sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátó-ipari szakkiállításának, a GastroPan-

nak. Az évente megszervezett kiállítás lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy közvetlen 

kapcsolatba kerüljenek egymással, továbbá hogy, első kézből értesüljenek a legújabb 

nemzetközi tendenciákról a pék- és sütőipar, a cukrászat, a fagylaltkészítés, a csokoládégyártás 

és a gasztronómia területén. A háromnapos rendezvény keretében választják meg az „Év 

Kézműves és Ipari Kenyerét” és az „Év Tortáját” is. A XI. alkalommal megszervezett 

kiállításon az Expo Arad csarnokában több mint 130 kiállító, 4 kiállítási terem, számos 

mellékcsarnok, versenyterem és kültéri standok várják a több mint 20.000 szakmai látogatót. 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/iden_aradon_a_gastropan.php  

Kolozsvár, Nagyvárad és Galati után Arad a negyedik olyan város, ahol az aradi Astra 

Vagoane Calatori vasúti személyvagongyártó vállalat egyedüli ajánlattevőként vett részt 

– és nyert – a közbeszerzéseken. Arad Önkormányzata a 2014-2020-as Regionális Operatív 

Program (POR) 4.1-es „Fenntartható városi mobilitás” projekt keretében nyert vissza nem 

térítendő támogatást a villamosok beszerzésére. A 2018. december 18-án közzétett tenderfüzet 

értelmében a város 10 új villamost vásárol 73,04 millió lej (15,69 millió euró) értékben, azzal 

a lehetőséggel, hogy a 4 évre megkötött szerződés ideje alatt további 18 villamost 

vásárolhasson, több mint 28 millió euró értékben.  

http://www.economica.net/al-patrulea-oras-din-tara-in-care-tramvaiul-romanesc-nu-are-

competitori_164598.html 
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Február 10-én adták át a 2018-as Év Bortermelője-díjat, amelyet első ízben külhoni 

borász nyert el az Arad-hegyaljai Balla Géza személyében. A szilágysági származású borász 

pincészete az Arad-hegyaljai, közismertebb nevén a Ménesi borvidéken található, amely 

Aradtól 20 km-re keletre helyezkedik el. Balla Géza 2004 óta a Magyar Bor Akadémia Tagja, 

2008-tól a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetemen a Kertészeti Kar Szőlészeti és 

Borászati Tanszékének vezetője, mint egyetemi adjunktus. Számos szakmai tankönyv, valamint 

szakmai rovat szerzője. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/107980-atvette-az-ev-bortermel-je-dijat-balla-geza 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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