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Új sporttelep és uszoda létesül Nagyváradon. Átadása után tizennégy évvel leamortizálódott a 

nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai méretű uszoda, így több szakaszban 2,5 millió euróból 

újítják fel idén. Az új sporttelepet az Országos Befektetési Vállalat (CNI) a nagyváradi 

önkormányzattal együttműködve alakítja ki egy körülbelül 13.000 négyzetméteres területen. A 

beruházás során a nagyváradi önkormányzat a területet bocsátja a CNI rendelkezésére, illetve a 

közműveket és a bekötőutakat építi ki. A munkálatok során felújítják a jelenlegi focipályát és 

építenek négy másikat is, továbbá lesz egy öltöző és mintegy ötven helyet magába foglaló parkoló 

is. Szintén a CNI-vel együttműködésben épül új úszómedence is Nagyváradon. A medence 

elsősorban az úszásoktatási programban részt vevő tanulók számára készül, de a nagyközönség is 

használhatja majd. A létesítmény 7870 négyzetméteren terül majd el. 
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/felujitjak-az-olimpiai-medencet-nagyvaradon-2626638/ 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ket-uj-sportletesitmeny-epul-nagyvaradon-2621838/ 
 

A jászvásári Iulius Csoport megvásárolta Románia legnagyobb csiszolóanyagokat gyártó 

vállalatának többségi tulajdonát, és ezzel az eddig bevásárlóközpontjairól, irodaházairól és 
ingatlanbefektetéseiről híres vállalat belépett az ipari termelés piacára is. A cégcsoport a 

kolozsvári Carbochim Rt. (CBC) részvényeinek 68,3%-át vásárolta meg, és a Carbo Europe 
vállalatán keresztül nyilvános ajánlatot tett a vállalat további 31,6%-ának a felvásárlására is 23,5 millió lej 
(4,95 millió euró) értékben. 
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/tranzactie-compania-iulius- 

controlata-de-iulian-dascalu-proprietar-de-mall-uri-cumpara-carbochim-cluj-napoca-19244999 
 

Gőzerővel zajlik a nagyváradi Nagypiac teljes átalakítása, a 7,5 millió euró összértékű 

befektetés keretében egy ultramodern, üzletközpontnak, parkolónak, irodáknak, és a 

piacnak is helyet adó komplexum épül. A határokon átnyúló együttműködésben (RO-HU) 

megvalósuló terv magyarországi partnere Hajdúböszörmény önkormányzata. A beruházás során 

helyi nyomásra megmarad a régi villamosremíz, a piac vársánc felőli főépülete, illetve az egykori 

tejcsarnok melletti adminisztrációs épület, amelyek műemléki státuszba kerültek. 
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/megmenekul-a-lebontastol-az-egykori-nagyvaradi- 

villamosremiz-2623701/ 
 

Szétosztotta pénteken a települések között az idei jövedelemadóból a megyei 

önkormányzatnak jutó pénzösszeget a Kolozs Megyei Tanács. A 27,3 millió lej értékű 
összeget a települések helyi fejlesztési és infrastrukturális programok társfinanszírozására, 

működési költségekre fordíthatják. 
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121635-szetosztottak-kolozs-megyeben-a- 

jovedelemadobol-szarmazo-bevetelt 
 

Elkezdődhet annak a hatástanulmánynak az elkészítése, amelynek révén javíthatnak a 

Bihar megye északi részén lévő települések vízellátásán. A Bihar megyei Településközti 

Fejlesztési Egyesület (ADI) keretében létrehozott Észak-Nyugati Víz és Csatornaszolgáltató Rt. 

sikeresen pályázott annak a projektnek az előkészítésére, mely a megye északi részén levő 

települések ivóvíz-szolgáltatásának javítását célozza. A hatástanulmány elkészítése során 

topográfiai, hidrológiai, geológiai méréseket és elemzéseket fognak végezni, illetve felmérik az 

Érszőllős és a Sebes-Körös térségében rendelkezésre álló vízkészleteket is. A beruházás 

finanszírozására a 2021–2027-es EU-s költségvetési periódusban kerülhet sor. 
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/elso-lepes-egy-uj-ivovizhalozat-kiepitesehez-2626749/ 
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