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H I R D E T É S

KÖZÖS PROJEKT KERETÉBEN PÁLYÁZNA A BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSÁRA

Körgyűrűkkel tehermentesítenék Várad térségét
A Bihar megyei önkormány-
zat építené meg a Nagyvárad 
körüli községek körgyűrűit, 
így tehermentesítve a me-
gyeszékhelyet. Ilie Bolojan 
megyei tanácselnök Élesd-
nek és Belényesnek is segítő 
kezet nyújtana e téren.

 » PAP MELINDA

A Nagyvárad–Arad gyors-
forgalmi út terve után 
újabb infrastrukturális be-

ruházások ötletével állt a megyei 
képviselőtestület elé Ilie Bolojan 
újdonsült Bihar megyei tanácsel-
nök. A nagyváradi expolgármes-
ter a megyeszékhelynek segítene 
azáltal, hogy a metropolisövezet-
ben több körgyűrűt is építtetne 
uniós támogatással.

Az Agerpres beszámolója sze-
rint a Bihar megyei tanács egy 
közös projekt keretében pályáz-
na az északnyugati fejlesztési 
ügynökséghez Nagyvárad, il-
letve a megyeszékhely melletti 
Fugyivásárhely, Biharszentand-
rás és Nagyürögd terelőútjának 
a megépítésére. E célból arra kéri 
az érintett önkormányzatokat, 
engedjék át a megyei tanács-

nak az érintett útszakaszokat, 
hogy megyei utakká nyilvánít-
hassák őket – a kérésre kedden 
rá is bólintott a megyei testület. 
Ilie Bolojan rámutatott: ezek a 
metropolisövezetre vonatkozó 
integrált projekt részei lesznek, 

melyet december elsejéig be is 
nyújtanak támogatásra.

A maximális lehívható összeg 
45 millió euró. A felsorolt útsza-
kaszokat a Nagyvárad környéki 
gépkocsiforgalom megfi gyelését 
követően választották ki, ugyan-

is ezeken fordul meg naponta a 
legtöbb autó. A felmérés eredmé-
nyei szerint a Kolozsvár felé ve-
zető főúton 24 óra leforgása alatt 
több mint 20 ezer jármű közleke-
dik, és hasonló a napi terhelése a 
váradi körgyűrűnek is.

Nagyvárad valamennyi kijá-
ratánál több mint tízezer jármű 
közlekedik naponta, a Félix-
fürdőre vezető utat is magába 
foglaló Váradszentmárton irá-
nyába 18 ezer, míg Bihar község 
irányába 11 ezer autó megy na-
ponta. A közös projektre azért 
is szükség van, mivel a megye-
székhellyel szomszédos közsé-
gekből sokan a nagyváradi ipari 
parkokban dolgoznak, indokol-
ta a döntést Bolojan, aki szerint 
a három körgyűrű megvalósítá-
sa összesen mintegy 40 millió 
euróra rúg majd, 2022 tavaszán 
már elkezdhetnék a munkála-
tokat, melyek két év alatt be is 
fejeződnének.

A megyei tanácselnök az em-
lített községek mellett a met-
ropolisövezet két, zömében 
magyarlakta községét is teher-
mentesítené: Bihar és Hegy-
közpályi körgyűrűjének is el-
készítteti a megvalósíthatósági 
tanulmányát. Ezek megépítésé-
hez egy másik program kereté-
ben pályáznának uniós támoga-
tásra. De a megye két városát, 
Élesdet és Belényest is segítené 
a körgyűrűépítésben, ennek ér-
dekében a megyei tanács part-
nerségre lép az autópálya- és 
országútépítő vállalattal.
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Nagy tervek. Nagyvárad, Fugyivásárhely, Biharszentandrás és Nagyürögd terelőútjának a megépítését tervezik




