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Logisztikai központ épülhet Nagyváradon az I. számú ipari parkban. A nagyváradi 

urbanisztikai és területrendezési bizottság múlt heti ülésén tárgyalták a Tarsincom cég tervét, 

amely csomagkézbesítő raktárat, fedett parkolót és gépjármű műszaki vizsgáló állomást, 

valamint karbantartó műhelyt szeretne építeni. Az A. épületben lenne a logisztikai központ, a 

csomagküldő raktár, a műszaki vizsgáló és a karbantartó műhely, míg a B. épületben egy 

bemutatóterem és egy raktár. 6618 négyzetméterből 1750 négyzetmétert foglalnak majd el az 

épületek, a fennmaradó 3370 négyzetméteren parkolóhelyek, zöldövezetek, összekötő utak 

épülnek. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/logisztikai-kozpont-es-uj-sportterem 
 

Átadták a Sebes-Körösön beüzemelt hulladékmentesítő szerkezetet, illetve a következő 

két hónapban egy hasonlót telepítenek a Szamoson. A most üzembe helyezett víztisztító 

szerkezet a folyóból származó hulladékot egy mozgatható karon keresztül állítja meg és egy 

gyűjtőtartályba irányítja. A román vízügyi hatóság további hét, az úszó hulladék 

összegyűjtésére alkalmas berendezés terveit készítette el. Ebből négyet a Szamosok 

medencéjében, hármat pedig a Körösök medencéjében helyeznek el. 
https://maszol.ro/belfold/Nagyvarad-atadtak-a-Sebes-Koroson-beuzemelt-

hulladekmentesito-szerkezetet 
 

A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal műszaki igazgatósága befejezte 26 intelligens 

gyalogátkelőhely kiépítését a városban. A projektet a polgárok által javasolt részvételi 

költségvetés keretében valósították meg, célja, hogy csökkentsék a súlyos balesetek 

kockázatát. Az intelligens gyalogátkelőhely lényege az, hogy ezeket már szürkületkor 

kivilágítják, és az egyes átkelőhelyek környékén a közvilágítást is bekapcsolják. Továbbá, 

amikor a gyalogos éppen átkelni készül, a mozgásérzékelő működésbe lép, és a fény a 

gyalogátkelőhely teljes szélességében felerősödik. A munkálatokat a nagyváradi Ritmoteh 

cég végezte el, a beruházás értéke 424.000 lej (85.000 euró). Nagyváradon több mint 200 

gyalogátkelőhely van jelzőlámpa nélkül, az önkormányzat szándéka, hogy minden évben 

növelje az intelligens módon kivilágított átkelőhelyek számát. 
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/03/intelligens-gyalogatkelohelyek 
 

A temesvári Nemzetközi Repülőtér rekord számú, 532 vakációs charterjáratot ígér a 

nyári turistaszezon idejére hat ország 13 tengerparti üdülőparadicsomába. A legtöbb 

charterjárat (192) a görögországi üdülőhelyeket célozza meg, mint Kréta, Zakynthosz, 

Rodosz, Korfu, Lefkada, Skiathosz és Kefalonia. A közvetlen járatok többsége júniustól 

közlekedik, csúcsszezonban heti három-három járat lesz Kréta és Zakynthosz szigetére. 

Törökország és Egyiptom is népszerű a bánsági turisták körében, ahová összesen 158 charter 

járatot indítanak ezen a nyáron. A legtöbb vakációs járat célpontja a törökországi Antalya, 

ahová hetente 8 chartergép indul csúcsszezonban. Szintén júniustól vakációs repülőjáratok 

indulnak Spanyolországba (Palma de Mallorca), Bulgáriába (Várna) és Tuniszba 

(Hammamet). 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/tobb_mint_otszaz_vakacios_repulojarat_indul.php 
 

 

Pécska Város Polgármesteri Hivatala újabb pályázatot nyújtott be a Környezetvédelmi 

Alaphoz (AFM) a melegházhatást okozó gázkibocsátásának a csökkentését célzó, a 

szennyezés-mentes közúti járművek infrastruktúrájának előmozdítását, 

elektromosautó-töltőállomások építését támogató program keretében. A terv szerint 10 

elektromos töltőállomást építenének Pécska három pontján. A pályázat értéke 1,711 millió lej 

(350 ezer euró) vissza nem térítendő támogatás. 
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/elektromos_toltoallomasokat_terveznek_pecskan.php 
 

 

Forrás: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár 
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