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A Temesvári Nemzetközi Repülőtéren a tavalyi évben elkezdődött az új repülőtéri terminál 

építése, ami egy 30,4 millió lej (6,4 millió euró) értékű fejlesztési projekt keretében valósul 

meg. Az új nemzetközi járatokat fogadó terminál átadásának határideje 2020. március 31. Ez 

azért is fontos, mert 2021-ben Temesvár Európa Kulturális Fővárosa lesz és ebben az évben az 

utasforgalom jelentős növekedésére számítanak a légikikötő működtetői. Az új terminál építése 

mellett a kifutópályák infrastruktúrájának a fejlesztésére is 1,9 millió eurót költöttek a temesvári 

repülőtéren. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/repuloteri_megvalositasok_2019_ben_epul_az_uj_nemzetkozi 
_terminal.php 

 

Fellebbezett az olasz Concordia Import-Export, miután az osztrák Strabag nyerte a 

közbeszerzést a harmadik Szamoson átívelő híd megépítésére Szatmárnémetiben. A 

fellebbezés jelenleg a bírósági szakaszban van, de Kereskényi Gábor polgármester szerint 

remélhetőleg két-három hónapon belül sikerül aláírni a kivitelezési szerződést. Miután 

aktualizálták a 2017-es 130 millió lejes (27,4 millió euró) projektösszeget, a nyertes a 2019-es 

költségkalkuláció szerinti több mint 196 millió lejért (41,3 millió euróért) valósíthatja meg a 

beruházást. 

https://www.szatmar.ro/Fellebbezett_a_vesztes_ceg_a_birosagon_folytatodik_a_harmadik_hi 

d_ugye/hirek/103207 
 

2019-ben a romániai repülőterek utasforgalma több mint 5 százalékkal nőtt, és elérte a 23 

milliót. A szakágazat arra számít, hogy a következő 15 évben átlagban 4 százalékkal fog nőni 

a légi utasok száma a 17 romániai repülőtéren. A 23 milliós utasforgalom több mint 90 

százalékát az öt legnagyobb repülőtér generálta. A toplistán toronymagasan a bukaresti vezet. 

Románia második legnagyobb légi kikötőjének a kolozsvári számít, amely tavaly 4 százalékkal 

több, 2,9 millió utast szolgált ki. Harmadik a temesvári, amelynek utasforgalma 2019-ben 5,1 

százalékkal, 1,6 millióra nőtt. Szintén 5 százalékos növekedést jegyeztek a kelet-romániai 

jászvásári légi kikötőben, amely 1,3 millió utast szolgált ki, ötödik a nagyszebeni repülőtér, 

ahol az utasok száma 10 százalékkal, 750 ezerre bővült. 

https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/121089-tavaly-szinten-n-tt-az-utasforgalom- 

romania-repterein 
 

Újabb két, a magyar-román határmenti együttműködés keretében megvalósuló, Szatmár 

megyei projekt vált publikussá az Interreg Europe weboldalán, hogy mindenki számára 

elérhető és tanulmányozható legyen. Az egyik a régiók gasztronómiáját népszerűsítő 

Gasztrotúrák Program, míg a másik a Nagykároly és Nyírbátor együttműködésével 

megvalósuló, a két település határon átívelő turisztikai vonzerőjének fejlesztéséről szól. 

https://www.szatmar.ro/Ujabb_sikeres_Szatmar_megyei_projektek_kerultek_fel_az_Interreg_ 

Europe_hivatalos_oldalara/hirek/103257 
 

A rogériuszi Magnólia térhez, illetve az őssi Cazaban utca melletti téréghez hasonlóan 

modernizálják váradszőlősi lakótelep egyik központi terét, egy összetett projekt részeként 

Nagyváradon. A beruházás során növelik a zöldövezet méretét, fákat ültetnek és 

pihenőpadokat helyeznek ki. Az EU-támogatásból megvalósuló térrendezés 1,7 millió euróba 

kerül. Mircea Mălan nagyváradi alpolgármester szerint mindhárom térségre vonatkozó 

közbeszerzési eljárást rövidesen kiírják. 
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/terrendezes-varadszolloson-2609313/ 

 

Az osztrák XXXLutz Temesvár után a nagyváradi Oradea Shopping City-ben nyitotta 

meg második romániai Mömax áruházát, 5 millió eurós befektetéssel. Az összesen 12 ezer 

négyzetméteres áruházban a 8 ezer négyzetméter a hasznos terület, két emeleten, gyakorlatilag 

a komplexum felét foglalja el. Grigássy János, az üzletlánc menedzsere a megnyitón elmondta: 

Temesváron kevesebb, mint két év alatt 1,5 millió kliensük volt, ami bizakodással tölti el őket 
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a nagyváradi létesítmény sikerét illetően, annál is inkább, mert itt háromszor nagyobb lesz a 

kínálatuk, mint a Bánság fővárosában. Az áruházban 4,7 millió euró értékben található összesen 

31 ezer árucikk, melyek nagy részét előre berendezett „szobákban” állítják ki. 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csutortok-reggel-nyilik-a-lakberendezesi-aruhaz- 

2603706/ 
 

Már folynak a talajvizsgálatok az új, 16 000 férőhelyes temesvári sportcsarnok tervezett 

helyszínénének véglegesítéséhez. Tavaly még megbuktatása előtt Viorica Dăncilă volt 

kormányfő zárta le a sportcsarnok építési helyszíne körüli vitát, miután Temesvárt választotta 

a Temes Megyei Tanács javasolta Gyüreg helyett. Az Országos Beruházási Társaság (CNI) egy 

5 hektáros szabad területen építi fel a 16 000 férőhelyesre tervezett többfunkciós sport- és 

rendezvénycsarnokot. Románia jelenlegi legnagyobb sportcsarnoka Kolozsváron található és 

10 000 férőhelyes. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/elokeszito_tanulmanyok_az_uj_sportcsarnok_megepitesehez.p 

hp 
 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár
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