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EURÓPAI UNIÓS PÉNZEKBŐL KORSZERŰSÍTENÉK A KÖRÖS-PARTI VÁROS KÜLFÖLDI JÁRATOKRA VÁRÓ LÉGIKIKÖTŐJÉT

Elkerülhetik a repülők Nagyvárad légterét
Csaknem 27 millió eurós be-
ruházásból tervezi fejleszteni 
a nagyváradi nemzetközi 
repülőteret a Bihar megyei 
önkormányzat. A tervek 
szerint a munkálatok jövő 
áprilisban kezdődhetnek el.

 » BÁLINT ESZTER

A nagyváradi nemzetközi 
re  pülőtér fejlesztéséről 
és korszerűsítéséről szó-

ló határozatot fogadott el a Bi-
har megyei közgyűlés, a tervek 
szerint nagyjából egy év múlva 
rajtoló munkálatokat európai 
uniós forrásokból tervezik fi -
nanszírozni. A megyei önkor-
mányzat sajtóosztályának tá-
jékoztatása  szerint a tervezett 
beruházásnak négy célkitűzése 
van: a kifutó- és leszállópálya 
meghosszabbítása, az utasok ki- 
és beszállására használt övezet 
bővítése, az övezet körbekerí-
tése és egy biztonságos útvonal 
létesítése, valamint a javításhoz 
és karbantartáshoz szükséges 
berendezések beszerzése.

Többé nem Várad fölött 
szállnának a gépek
A kifutópályát  400 méterrel hosz-
szabbítanák meg  déli irányba, 
azaz Nagyürögd felé, így elérné 
a 2500 métert, ezáltal növekedne 
a légikikötő kapacitása. Jelenleg 
ugyanis a légitársaságok súlykor-
látozásokat alkalmaznak a fel-
szálláskor, vagyis kevesebb utast 
szállítanak és kevesebb üzem-
anyaggal töltik meg a repülőgépe-
ket. A kifutópálya meghosszabbí-

tását követően a légitársaságok 
maximális kapacitással hasz-
nálhatják a  Boeing 737-800 és 
az  Airbus A320  típusú gépeket, 
így hosszabb utakat is képesek 
lesznek megtenni. Ugyanakkor a 
projekt magába foglalja a precízi-
ós leszállást elősegítő eszközök, 
valamint a fényjelző rendszer be-
szerzését és felszerelését a kifutó-
pálya végén, Nagyürögd felől.

Mint a közlemény is hangsú-
lyozza, az új berendezések hasz-
nálatával a repülőgépeknek már 
nem kellene igénybe venniük a 
Nagyvárad feletti légteret, mivel a 
leszállás iránya nem északról, ha-
nem dél felől történne. Ezenkívül 
a hivatalos tájékoztatás szerint ez 
jelentősen csökkentené az üveg-
háztarású gázok megjelenését, 
valamint a repülőgépek által oko-
zott zajszennyezést a  Nagyvárad 

feletti légtérben. Egy másik cél-
kitűzés az utasok ki- és beszállá-
sára használt övezet bővítése 32 
ezer négyzetméterrel, amely által 
nőne a Boeing 737 és Airbus  A320 
típusú nagy  repülőgépek par-
kolóhelyeinek száma, lehetőség 
nyílna több repülőgép egyidejű 
kiszolgálására, különösen csúcs-
időben. Jelenleg a nagyváradi 
légikikötő csak két ilyen típusú 
hellyel rendelkezik, a másik négy 
helyet kisebb méretű repülőgé-
pek használhatják, mint például 
az ATR 42 vagy az ATR 72. 

A kifutópálya meghosszabbítá-
sának nyomán ugyanakkor egy 
úgynevezett okoskerítést is építe-
nének 2560 méteren a repülőtér 
biztonságának érdekében, to-
vábbá javításra és karbantartásra 
használható eszközöket is besze-
reznének.

Uniós pénzekből
építkeznének
A mostani tájékoztatás szerint a 
megvalósíthatósági tanulmányt 
már elkészítették. A következő 
szakaszban benyújtják a fi nan-
szírozási kérelmet a Nagy Inf-
rastruktúra Operatív Program 
(POIM) 2.3. megjelölésű tengelyén 
keresztül. Ha minden a pályázati 
ütemtervnek megfelelően halad, 
akkor idén novembertől már a 
műszaki terven dolgoznak, a jövő 
év tavaszától, áprilistól pedig 
megkezdődhetnek a kifutópálya 
meghosszabbításának munkála-
tai – tájékoztatott a megyei önkor-
mányzat sajtóosztálya.

A beruházás becsült értéke 
26,98 millió euró, ebből mintegy 
20 millió eurót tesz ki az európai 
uniós forrásból származó összeg. 
„A nagyváradi repülőtér esetében 

egy meghatározott összegű euró-
pai uniós forrás áll rendelkezé-
sünkre, amelyet az utóbbi négy 
évben sajnos nem vettek igénybe. 
Kár volna elveszíteni ezt a pénzt, 
mivel közeleg a 2014–2020-ra 
vonatkozó költségvetési időszak 
vége. Ez a beruházás egy kiegé-
szítése annak a mintegy 20 millió 
eurós másik projektnek, amelyet 
a tavalyi év végén nyújtottunk be 
fi nanszírozásra”  – idézte a köz-
lemény Ilie Bolojant, a Bihar Me-
gyei Tanács elnökét, aki az előző 
négy évben is minden alkalmat 
megtalált arra, hogy bírálja a ko-
rábbi, PSD–RMDSZ-többségű me-
gyei képviselő-testületet.

A támadások fő oka az volt, 
hogy a Ryanair 2018-ban felfüg-
gesztette nagyváradi járatait, így 
konkrétan nemzetközi járatok 
nélkül maradt a Körös-parti vá-
ros légikikötője. Új légitársasá-
gokat azóta sem sikerült Váradra 
csábítani, a Ryanairt viszont 800 
000 eurós önkormányzati támo-
gatással sikerült „visszacsalni”. 
Az első bejelentések szerint úgy 
volt, hogy 2020 decemberében 
érkeznek az első gépek, ám a ko-
ronavírus-világjárvány és a pan-
démia megfékezése érdekében 
bevezetett óvintézkedések miatt 
jelenleg július elejére ígérik, hogy 
Londonba (Stansted), Milánóba 
(Bergamo), Bolognába és Düs-
seldorfb a (Weeze) repülhetnek 
a váradiak és a környéken élők. 
Addig viszont menetrend szerinti 
járatokkal mindössze Bukarest-
be lehet eljutni a Tarom állami 
légitársaság, illetve a Blue Air 
gépeivel, valamint charter járatok 
vannak az egyiptomi tengerparti 
turistaparadicsomokba.
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Új perspektívák. Többek között a kifutópálya meghosszabbítását tervezik a nagyváradi repülőtéren




