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A CÍVISVÁROS A SAJÁT ÚTJÁN MENNE TOVÁBB, ILIE BOLOJAN TOVÁBBRA IS PÁRBESZÉDET SÜRGET A LÉGI FUVAROZÁS ÜGYÉBEN

Debrecen nem ijed meg a reptéri versenytől
Határon átívelő üzengetés is 
kíséri a nagyváradi repülő-
tér körül kialakult politikai 
csörtét. Miután Papp László, 
Debrecen polgármestere 
határozottan elutasította az 
együttműködés lehetőségét, 
Ilie Bolojan váradi elöljáró 
jelezte, ő mindenképp párbe-
szédet szeretne.

 » BÁLINT ESZTER

K emény hangon reagált Papp 
László, Debrecen polgár-
mestere Ilie Bolojan nagy-

váradi elöljáró felvetésére, mi-
szerint versengés helyett inkább 
együttműködést kellene kialakí-
tani a két város repülőtere között, 
ami a partiumi polgármester sze-
rint egyebek mellett abban nyilvá-
nulna meg, hogy bizonyos járatok 
Debrecenből, mások Nagyvárad-
ról indulnának, és nem lennének 
olyan célállomások, amelyek felé 
mindkét légikikötőből indul járat.

„Az elmúlt hetek nagyváradi 
repülőtérrel kapcsolatos sajtó-
hírei arra utalnak, hogy a váradi 
repülőtér ügye az ottani politikai 
küzdelmek középpontjába került. 
Nem tartom sem udvariasnak, 
sem szerencsésnek, hogy a debre-
ceni nemzetközi repülőteret ebbe 
a politikai küzdelembe kívánják 
belerángatni. A leghatározot-
tabban visszautasítunk minden 
olyan próbálkozást, amely erre 
tesz kísérletet, és egyben hang-
súlyozzuk, hogy a két repülőtér 
üzemeltetője között semmilyen 
tárgyalás nincs folyamatban” – 
szögezte le Papp László a Króni-

ka  keddi megkeresése nyomán 
kiadott állásfoglalásában.

A cívisváros elöljárója ugyan-
akkor hangsúlyozta: a debreceni 
nemzetközi repülőtér az elmúlt 
hét év alatt a régió meghatározó 
és egyben 2019-re, a legnagyobb 
forgalmú regionális repülőterévé 
fejlődött. „Az idáig vezető utat a 
saját stratégiánknak megfelelő-
en jártuk végig, abban egyedül 
Magyarország kormánya volt 
Debrecen segítségére. Az elmúlt 
öt évben minden olyan ered-
ményt, amelynek nemzetközi 
relevanciája van, legyen szó gaz-
daságról vagy akár légi közleke-
désről, versenyben ért el Debre-
cen. Tehát ha valaki azt üzeni, 
hogy működjünk együtt, mert 

különben versenyre kényszerü-
lünk, attól nem ijedünk meg. Ha 
nem tűnt volna fel, akkor most is 
verseny van, és az elmúlt évek-
ben is az volt a debreceni és a 
nagyváradi repülőtér között” – 
emelte ki Papp László.

A két régióközpont közötti ver-
seny kapcsán pedig úgy látja, „a 
régió gazdasági súlypontja Deb-
recenben van, és még inkább 
itt lesz a következő évek folya-
matainak köszönhetően”. „Ez 
jelentős hatással bír a régió éle-
tére, többek között a légi közle-
kedésre. Ahol kialakul egy régió 
gazdasági központja, ott lesz a 
közlekedési, logisztikai központ-
ja is. A kivívott pozíciókból nem 
engedünk, ez nem képezi tárgya-

lás alapját. Mindemellett – mint 
ahogy eddig is – Debrecen kife-
jezetten törekszik a Nagyvárad-
dal való kiegyensúlyozott és a 
kölcsönös érdekek tiszteletben 
tartása melletti kapcsolatok fej-
lesztésére” – zárta állásfoglalá-
sát Debrecen polgármestere.

Ilie Bolojan nem hagyta azon-
ban szó nélkül a revansot, s je-
lezte, hogy mindenképpen pár-
beszédet fog kezdeményezni. 
„Beszélnem kell a polgármester 
úrral, mivel ez teljesen termé-
szetes. Amennyiben a párbeszéd 
nyomán nem találjuk meg az 
együttműködés mikéntjét, ver-
senytársak leszünk” – szögezte 
le a Körös-parti város elöljárója. 
Hangsúlyozta egyúttal, hogy a 

váradi repülőtér fejlesztése stra-
tégiai fontosságú a város és Bihar 
megye számára, nem helyi politi-
kai csörte, ahogyan Papp László 
szuggerálta. „Nincs helyi szintű 
vita a témában. De mi, másoktól 
eltérően, hiszünk abban, hogy 
lehetséges. Mások, sajnos, bebi-
zonyították, hogy nem voltak ké-
pesek” – idézte az Ebihoreanul.ro 
portál Ilie Bolojant.

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, a nagyváradi repülőtér 
helyzete kiemelt témája volt az 
elmúlt hónapokban a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) által vezetett 
nagyváradi önkormányzat és a 
Szociáldemokrata Párt (PSD)–
RMDSZ–Liberálisok és Demokra-
ták Szövetsége (ALDE) koalíciója 
által a Bihar megyei önkormány-
zat politikai csatájának. A kiala-
kult nyilatkozatháború közepette 
ugyanakkor szeptember végén 
menesztették a váradi légikikö-
tő igazgatótanácsát, azóta pedig 
megalakult az új testület, amely-
től most azt várják, hogy kiírja a 
versenytárgyalást, és a lehető leg-
rövidebb időn belül egy szakértő 
kerül a reptér igazgatói székébe, 
hogy az új menedzser megkezd-
hesse a tárgyalásokat a légitár-
saságokkal a rég várt nemzetközi 
járatok beindításáról.

Mint ismeretes, az elmúlt évek-
ben felújított nagyváradi repülő-
térről jelenleg csak Bukarestbe 
indulnak menetrend szerinti 
járatok, nyáron pedig a törökor-
szági Antalyába és az egyiptomi 
Gurdakába repültek charterjára-
tok. A debreceni repülőtér az idén 
mintegy 600 ezer utassal számol. 
A 2012-es indulása óta ez lesz a 
legnagyobb növekedés a reptér 
életében.
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Oda az egyetértés? Papp László nem kér az Ilie Blojan által felajánlott együttműködésből




