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Ilie Bolojan nagyváradi polgár-
mester szerint párbeszédet kell 
kezdeni a debreceni polgármes-
teri hivatallal és a cívis város 
repülőtérének illetékeseivel az 
együttműködés lehetőségéről.

 » BÁLINT ESZTER

E gyüttműködést kell kialakíta-
ni a nagyváradi és a debreceni 
repülőtér között – vallja Ilie 

Bolojan, Nagyvárad polgármestere. 
Az elöljáró szerint a Kolozsvár–Deb-
recen–Temesvár-háromszögben, a 
debrecenitől alig hatvan kilométerre 
fekvő nagyváradi repülőtérnek két 
elméleti lehetősége van a túlélésre: 
vagy versengeni kezd a debreceni 
repülőtérrel, aminek minden bizony-
nyal mindkét repülőtér a vesztese 
lenne, vagy szövetségre lép vele.  Ilie 
Bolojan úgy vélte: párbeszédet kell 
kezdeni a debreceni polgármesteri 
hivatallal és a debreceni repülőtér 
illetékeseivel az együttműködés le-
hetőségéről. Szerinte a két légikikötő 
szövetsége azt jelentené, hogy bizo-
nyos járatok Debrecenből, mások 
Nagyváradról induljanak, és ne le-
gyenek olyan célállomások, amelyek 

felé Nagyváradról is, Debrecenből 
is járat indul. Úgy vélte: egy ilyen 
megegyezés segíthetné a nagyváradi 
repülőtér fenntartását. Nagyvárad 
számára pedig szerinte életbevágó-
an fontos, hogy mind országúton, 
mind vasúton, mind pedig légi úton 
elérhető legyen. 

Azzal kapcsolatban, hogy mit 
szólnak Bolojan ötletéhez a cívis vá-
rosban, tegnap megkerestük Papp 
Lászlót, Debrecen polgármesterét, 
valamint a sajtóosztály közvetítésé-
vel kérdéseinket feltettük a repülőtér 
vezetőségének is, írásbeli megkere-
sésünkre azonban lapzártánkig nem 
érkezett válasz.

Véget vetne a csörtének is
Nagyvárad polgármestere ugyanak-
kor azt mondja, a nagyváradi repü-
lőtér ügyében kötelező lenne össze-
fognia a városnak és a megyének, 
amiként Debrecenben is történik. 
Hozzátette: a repülőtér tulajdonosá-
nak, a Bihar Megyei Tanácsnak tett 
korábbi együttműködési javaslatait 
az utóbbi mindeddig elutasította.

 Amint arról lapunkban beszámol-
tunk, a nagyváradi repülőtér hely-
zete megkülönböztetett témája volt 
az elmúlt hónapokban a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) által vezetett 
nagyváradi önkormányzat és a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) – RMDSZ 
– Liberálisok és Demokraták Szövet-
sége (ALDE) koalíciója vezette Bihar 
megyei önkormányzat politikai csa-
tájának. A megyei önkormányzat, 
valamint a légikikötő vezetőinek 
állandóan felrótták, hogy a rossz 
menedzsment az oka annak, hogy 
nincsenek menetrend szerinti kül-
földi járatok Váradról. Gheorghe 
Pasc, a bihari megyeszékhely légi-
kikötőjének volt igazgatója pedig 
menesztését követően azzal rukkolt 
elő, hogy Pásztor Sándor megyeel-
nök megtiltotta neki, hogy külföldi 
légitársaságokkal tárgyaljon. Pasc 
szerint ezt az RMDSZ-es politikus 
azért tette, mert Debrecen érdekeit 
tartotta szem előtt. Pásztor határo-
zottan cáfolta a vádakat.

Új igazgatótanács
A kialakult nyilatkozatháború kö-
zepette amúgy szeptember végén 
menesztették a váradi légikikötő 
igazgatótanácsát – ehhez az kel-
lett, hogy az ALDE felrúgja a koa-
líciós megállapodást. Azóta pedig 
megalakult az új testület, amelyben 
nagyjából a PNL és az ALDE által 
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Megoldást szállíthat a repterek együttműködése

Versenyeznek vagy megállapodnak? Ilie Bolojan szerint a megegyezés segíthetné a nagyváradi repülőtér fenntartását

javasolt személyek kapnak helyet. 
Az igazgatótanács elnöke Gheorg-
he Răcaru, aki korábban a román 
alapítású Blue Air diszkont légitár-
saság igazgatója volt. Helyet kap 
még a testületben többek között 
Tudor Jidav, aki korábban vezette a 
bukaresti Băneasa és Otopeni rep-
tereket, Răzvan Horga nemzetközi 
tanácsadó, aki Angliában mesteri 
oklevelet szerzett légi közlekedés-
ből. Az üzleti szféra képviselői is 
helyet kaptak még a héttagú testü-
letben, amelytől most azt várják, 
hogy kiírja a versenytárgyalást, és 
a lehető legrövidebb időn belül egy 
szakértő kerüljön a reptér igazga-
tói székébe, hogy az új menedzser 
megkezdhesse a tárgyalásokat a 
légitársaságokkal a rég várt nem-
zetközi járatok beindításáról.

Mint ismeretes, az elmúlt évek-
ben felújított nagyváradi repülő-
térről jelenleg csak Bukarestbe in-
dulnak menetrend szerinti járatok, 
nyáron pedig a törökországi Anta-
lyába és az egyiptomi Gurdakába 
repültek charterjáratok. A deb-
receni repülőtér az idén mintegy 
600 ezer utassal számol. A 2012-es 
indulása óta ez lesz a legnagyobb 
növekedés a reptér életében.

 »  Ilie Bolojan 
szerint a két légi-
kikötő szövetsé-
ge azt jelentené, 
hogy bizonyos 
járatok Debre-
cenből, mások 
Nagyváradról 
induljanak, és ne 
legyenek olyan 
célállomások, 
amelyek felé 
Nagyváradról is, 
Debrecenből is 
járat indul. 

 » B. E.

Úgy tűnik, mégsem bízza Ludovic 
Orban kijelölt miniszterelnök 

kormányára Viorica Dăncilă ügyvivő 
kormányfő a minimálbér emelését, 
hétfő este bejelentette, a szociálde-
mokrata (PSD) kabinet hétfőn elfo-
gadja a minimálbér emeléséről szóló, 
jelenleg közvitán levő kormányhatá-
rozat-tervezetet. A România Tv műso-
rában ugyanakkor jelezte, a témában 
egyeztetett aznap a szakszervezetek 
képviselőivel is. Tegnap viszont arra 
derült fény, hogy a szakszervezetek, 
legalábbis azok, amelyek az Orszá-
gos Szakszervezeti Tömbhöz (BNS) 
csatlakoztak, nem értenek egyet a 

kormány javaslatával, és kérik, hogy 
2020. január elsejétől bruttó 2495 lejre 
emeljék a minimálbért a vonatkozó 
kormányhatározat-tervezetben sze-
replő 2262 lej helyett. A BNS tegnapi 
közleményében rámutat, a minimá-
lis fogyasztói kosarat és a méltányos 
élethez szükséges fogyasztói kosarat 
nézve továbbra is nagy a különbség 
az alkalmazottként dolgozó állampol-
gárok szükségletei és a minimálbér 
értéke között. Emlékeztetik a ható-
ságokat egyúttal arra is, hogy Romá-
nia ratifi kálta az Európai Szociális 
Chartát, ami szabályozza a méltányos 
bérezéshez való jogot. Gyakorlatilag 
ez a mechanizmus arra kényszeríti 
Romániát, hogy a munka piacán a 

minimálbér szintje érje el az országos 
átlagbér legalább 50 százalékát.

Az Országos Előrejelzési Bizottság 
(CNP) úgy számol, hogy 2020-ban a 
bruttó átlagbér 5545 lej lesz. Jelen pil-
lanatban az országos bruttó átlagbér 
és a bruttó minimálbér közötti arány 
40,3 százalék. A BNS ezért gyors lé-
péseket sürget annak érdekében, 
hogy 2020-ban ez az arány érje el a 
45 százalékot, 2021-ben pedig az 50 
százalékot. A szakszervezet közlemé-
nye megjegyzi ugyanakkor, hogy ez a 
trend már megnyilvánul Közép-Ke-
let-Európa más országaiban.

„A munkahelyek minősége és a fi -
zetések szintje a fő oka annak, hogy 
a romániai aktív munkaerő az emig-

rációt választja. Az elvándoroltak 
mindössze 4 százaléka volt elége-
dett az itthoni fi zetés szintjével, és 
szintén 4 százalék a munkahely mi-
nőségével az OECD idei tanulmánya 
szerint” – áll a szakszervezeti tömb 
közleményében.

Mint ismeretes, a  munkaügyi mi-
nisztérium a minimálbér emeléséről 
szóló határozattervezetet tett közzé 
szerdán. A dokumentum értelmében 
2020. január elsejétől 2262 lejre nő a 
havi bruttó minimálbér, a felsőfokú 
végzettséggel és legalább egyéves 
munkaviszonnyal rendelkező mun-
kavállalók esetében pedig 2620 lejre 
emelkedik a kormány által garantált 
legkisebb fi zetés.

Méltányosabb minimálbért követel a szakszervezet

 » Az Országos 
Szakszervezeti 
Tömb (BNS) azt 
kéri, hogy 2020. 
január elsejé-
től bruttó 2495 
lejre emeljék 
a minimálbért 
a vonatkozó 
kormányhatáro-
zat-tervezetben 
szereplő 2262 lej 
helyett. 




