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A repülőkre váró „zsákfalu”
Félig elkészült már a gyergyóremetei reptér kifutópályája

GERGELY IMRE

G yergyóremete zsákfalu, a 
zsák szája pedig az égre lesz 
nyitva – nagyon találó ez a 

megfogalmazás, amelyet Laczkó-Al-
bert Elemér polgármester mondott 
nekünk az épülő reptérrel kapcso-
latban. Szerinte ez a beruházás 
nagy jelentőségű lesz a gazdaság, 
a turizmus szempontjából, de az 
egyszerű munkásembereknek és 
családjaiknak is fontos lehetőség a 
kapcsolattartásra. 

Precíz munkálat

A repülőtér kifutópályáján a betono-
zás a tervezettnél később kezdődött 
a kedvezőtlen időjárás miatt, de utá-
na alaposan felgyorsult a munka. 
Ez a kivitelező Bayer Construct által 
használt modern célgépnek köszön-
hető. Mint a munkálatot irányító Ba-
lázs Lászlótól megtudtuk, naponta 
600–700 métert haladnak az öt mé-
ter széles és 25 centiméter vastagsá-

gú betonréteg elkészítésével. Mivel 
a kifutópálya 30 méter széles lesz, 
összesen 6 ilyen 5 méteres sáv épül, 
ennek eddig épp fele készült el. A 
munkálat nagy precizitást igényel, 
a szakemberek méterenként ellenőr-
zik, hogy a betonöntés az előírások 
szerint történjen. 

Amint az öntéssel haladnak (na-
ponta 700–800 köbméter betont 
tudnak bedolgozni), következik az 
utómunkálat, amelynek célja, hogy a 
beton semmiképpen ne repedhessen 
meg. Ez rendszerint belenyúlik az 
éjszakába is, így nem túlzás azt ki-
jelenteni, hogy éjjel-nappal zajlik az 
építkezés. A kifutópálya építésével 
párhuzamosan készülnek a parkolók 

is, a reptér fogadóépülete és a han-
gár még tervezési fázisban vannak, 
de egy hónapon belül ezek építése is 
megkezdődik – közölte Balázs Lász-
ló. Az épülő kifutópálya 1100 méter 
hosszú (500 méternyi további guru-
lóúttal) és 30 méter széles. Kisebb 
magángépek, de ATR 42 (40–50 fé-
rőhelyes utasszállító) típusú repülők 
számára is használható lesz.

Meghatározó lesz a gazdaság 
és a turizmus számára

Ottjártunkkor épp a kivitelezővel 
egyeztetett a helyszínen Barti Tiha-
mér, az RMDSZ gyergyószéki szer-
vezetének elnöke is, aki szerint ez 

a magánberuházás jelenleg Hargita 
megye legnagyobb és legjelentő-
sebb infrastrukturális fejlesztése, 
amely gazdasági szempontból po-
zitív hatással lesz Gyergyószékre, 
de ennél jóval tágabb térségre is.  
Úgy véli, a reptér segít majd olyan 
beruházóknak is idejutni, akik üze-
mek telepítésén gondolkodnak, de 
a turisztika számára is fontos lesz. 
Hasonlóképpen vélekedik Csergő 
Tibor, Gyergyószentmiklós pol-
gármestere is: „Az ilyen volumenű 
létesítmények nemcsak a község 
lakosságát szolgálhatják ki, hanem 
az egész Gyergyó-térségnek bizto-
síthatnak megélhetést, ezáltal olyan 
gazdasági fejlődés indulhat el, ami 
már a fi ataljaink elvándorlásának 
megfékezését is elősegítheti. Ör-
vendetes, hogy a magánvállalkozók 
is meglátták Gyergyó térségében a 
potenciált, és bizakodók vagyunk, 
hogy más, külföldön már tapaszta-
latot szerzett üzletemberek, szak-
emberek is követik a példájukat és 
szülőföldjükön építkeznének majd 
tovább” – fogalmazott Csergő.

Egy-két óra alatt 
itthon lehetnek 

Gyergyóremete polgármestere, Lacz-
kó-Albert Elemér kifejtette, biztos 
abban, hogy a reptérnek komoly ha-
tása lesz a térség gazdasági életére, 
de úgy véli, ez még pontosan nem 
mérhető fel. A befektető a tulajdono-
sa a Remetén felújítás alatt álló tej-
porgyárnak, mellette egy liofi lizáló 
(gyümölcsöket fagyasztva szárító) 

üzem épül, és egy többcsillagos szál-
loda építése is tervben van. Elsősor-
ban ezek kiszolgálását látja majd el 
a repülőtér, amely az áruszállítást, 
anyagellátást de a munkaerő szál-
lítását is célozza. Ez utóbbi jelentő-
ségére mutatott rá a polgármester: 
„Nagyon sok remetei és környékbeli 
alkalmazott dolgozik a befektető 
munkapontjain Magyarországon, és 
a repülőtér megépülésével lehetőség 
lesz arra is, hogy turnusokban ha-
za- és visszaszállítsák őket. 
Ez nagyon hasznos lesz az 
embereknek, akik 1–2 óra 
alatt itthon lehetnek, nem 
kell egész napokat utazás-
sal tölteni oda-vissza. Így a 
családjaikkal is gyakrabban 
és több időt tudnak együtt 
tölteni” – mondta. Hozzátette, ha a 
reptér kihasználtsága szélesedik, 
mások is igénybe veszik, az ismét 
újabb előnyöket jelent majd. Amint 
pedig a térséget érintő autópálya is 
megépül, a reptér fontossága még 
inkább megnő, egy logisztikai köz-
pont része lehet, amely az egész 
térséget a mobilitás új szintjére 
emeli. Ezért a helyi önkormányzat 
mindent megtesz, hogy a maga 
eszközeivel, adminisztrációs szem-
pontból segítse a fejlesztést. Ugyan-
akkor megjegyezte: látja az embere-
ken, akik az építkezésen dolgoznak, 
hogy büszkék arra, hogy ők építik a 
repteret, és magukénak érzik. „Hány 
másik építőtelepen mondható ez el?” 
– tette fel a kérdést.

Az épülő kifutópálya 1100 méter 
hosszú (500 méternyi további 
gurulóúttal) és 30 méter széles
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• Szó szerint éj-
jel-nappal zajlik a 
munka a készülőben 
lévő gyergyóremetei 
repülőtéren: nappal 
betonoznak, később 
pedig a szükséges 
utómunkákat végzik 
az épülő kifutópályán. 
A létesítmény nagyon 
jelentős gazdasági 
előnyt hoz a térségbe 
– vélik az elöljárók.

„Büszkék arra, hogy ők építik 
a repteret, és magukénak érzik”




