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ABSTRACT 
In this work the authors present the history of Oradea’s industry. 
In the first part there is presented a short general history of the Oradea town and the apparition of the 

first handicraftsman’s domains. 
The author’s present the history of Oradea’s industry on different chronological stages. 
Therefore, are described the industrial revolution of the town (end of 19’th century), the period between 

the two world war’s and especially the second world war period. 
Also, it is enough detailed the period till the nationalization and the effects produced by this period. 
The period from nationalization till our present days was treated following the next criteria’s: 
– the apparition of the big units by putting together small workshop’s from the same domain, as an 

effect of nationalization; 
– the apparition of big industrial platform’s (West side, Velenta & Iosia); 
– the period alter year 1990, when more industrial unit’s extinct. 

 

REZUMAT 
În această lucrare autorii prezintă istoria industriei oraşului Oradea. 
În prima parte este prezentată o scurtă istorie generală a oraşului Oradea şi apariţia primelor bresle 

ale meseriaşilor. Autorii prezintă istoria industriei oraşului pe diferite etape cronologice. Astfel perioada 
revoluţiei industriale de la sfârşitul sec 19, perioada între cele două războaie mondiale şi în special perioada 
efectivă a celui de-al doilea război mondial. 

Este destul de detailată perioada până la naţionalizare şi efectele naţionalizării. 
Perioada de la naţionalizare până în zilele noastre a fost tratată pe următoarele criterii: 
– formarea unităţilor mari prin comasarea diferitelor ateliere din aceeaşi ramură în urma 

naţionalizării; 
– apariţia marilor platforme industriale (zona de vest, Velenţa şi Ioşia); 
– perioada după 1990 respectiv dispariţia multor unităţi industriale din oraş. 
 

RÖVID VISSZATEKINTÉS NAGYVÁRAD MÚLTJÁRA 
Nagyvárad 1992-ben ünnepelte fennállásának 900. évfordulóját. Történelme rendkívül viharos és hány-

atott volt. Ezt a több virágzó korszakot is megélt várost erősen megrázta a tatárjárás, majd a 32 évig tartó tö-
rök uralom. Az osztrákok 1692 májusában szabadították fel a várost a török uralom alól. Az ostrom alatt a 
város majdnem elpusztult, alig 164 épület maradt meg, lakóinak száma pedig pár százra csappant. De a város 
és lakói megrázták magukat és mindent elölről kezdtek. Így a város fokozatosan talpra áll, megkezdődik a 
barokk újjáépítés kora. Felépülnek a római katolikus Bazilika és a püspöki palota. A 18. század sem volt men-
tes több sorscsapástól, de a fejlődés ekkor már megállítatlan. Az 1848-as szabadságharc idején Várad volt a 
honvédség fegyver-, ruha-, és élelmiszerellátásának központja. A dualizmus korában felgyorsul a fejlődés 
üteme. Felgyorsul az urbanizáció és Nagyvárad egy pezsgő, lüktető, minden újra fogékony, viszonylag mo-
dern várossá alakul át. 1870-ben Nagyváradot törvényhatósági jogú város rangjára emelték. A 20. század kü-
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szöbén megépülnek a gyönyörű szecessziós belvárosi épületek, majd 1900-ra megépül a színház is. Az első 
világháború megállítja ezt a dinamikus fejlődést.  A határok megváltoztatásával a város politikai, gazdasági, 
kereskedelmi, kulturális helyzete megváltozik. A gazdasági válság csak súlyosbítja ezt a helyzetet. A második 
világháború szerencsére nem pusztítja el a várost. A következő korszakban a város minden szempontból át-
alakul. Építészeti szempontból nézve a városmag szerencsére megmenekül, de a nagy bontási hullámnak több 
városrész is áldozatul esik. Reméljük, a jövő egy jobb korszakot hoz a város életébe. 
 

NAGYVÁRAD IPARÁNAK KIALAKULÁSA 
A török  uralom utáni időkben a városba elsősorban az iparosok telepedtek le, mert jogokat és kiváltsá-

gokat szerezhettek. A céhekbe tömörülő iparosok száma így fokozatosan nő és tevékenységi körük is szélese-
dik. 1848 után a feudalizmus fokozatos visszavonulásával megkezdődik az ipar átalakulása. A kézműves te-
vékenység fokozatosan átalakul  kisiparrá. Földrajzi helyzetéből adódóan az altalajkincsek és a természeti 
erőforrások közelsége miatt Nagyvárad ipara rohamosan alakul ki és fejlődik. Az 1870-es években kezd tért 
hódítani a gépipar, főleg a mezőgazdasági gépek, tűzoltó szerkezetek, vasúti javítóműhelyek terén. Később 
megjelenik a mérlegkészítés és az óraipar is. 

Jelentős eseménynek számít az ipar fejlődése szempontjából 1858-ban a vasúti közlekedés megindulá-
sa, 1873-ban a gázüzemű közvilágítás kezdete, 1882-ben a gőzüzemű köztivontatás beindulása, majd 1885-
ben az első vízmű üzembe helyezése. Már 1880 körül a Perge-Rozslay cég foglalkozott gazdasági gépek és 
eszközök gyártásával, majd 1894-ben Gitye Demeter géplakatos műhelyét ekegyárrá alakítja át. 1892-ben 
megalakul a Tátray S. Rt. Vasöntöde, amely kis vasúti kocsikat, vasszerkezeteket, ekéket, stb. gyárt. Nagy-
várad legfejlettebb iparága ebben az időben a nyomdaipar volt, amely gazdag tradíciókra tekint vissza, élén a 
későbbi híres Sonnenfeld nyomdával. A tőkefelhalmozás eredményeként fontos szerepe lesz az élelmiszer-
iparnak, mégpedig a malom- és szesziparnak. Ezek nemcsak versenyképesek, hanem minőségi árukat termel-
tek. Az 1880-as években megjelennek a gőzhenger malmok, amely nagy lépést jelentett. Beindulnak a finomí-
tók, likőrgyárak, éter, ecet, és gyógyszerkészítmények gyártása. Bár a sörgyártás már az 1850-es években 
meghonosodott, majd kisebb válságokon ment át, újra megerősödik és a Dreher-Haggenmacher sörgyár 
beindulásával a 19. század végén híressé válik. A mészáros és hentes készítményekkel foglalkozó iparág is 
megerősödik. Példa rá az 1900-ban beindult Pontelli-féle szalámigyár. A fokozatos igények nyomán kifejlő-
dik a vegyipar is. Egyik legjelentősebb képviselője az 1872-ben alapított légszeszgyár, amely a város világítá-
sát is ellátta. Ezekben az években létesül a Műtrágyagyár Rt. és a Vály-féle szikvízgyár. 1886-ban megala-
kul az Ipartestület amely komoly előrelépést jelent Várad ipari fejlődésében. A sajtó is mind jobban foglalko-
zik az iparral és kiemeli azt a tényt, hogy a városnak képzett önálló iparosokra, szakemberekre és jó kereske-
dőkre is szüksége van. 
 

AZ IPARI FORRADALOM IDŐSZAKA. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKA,  
A GÉPGYÁRTÁS ÉS A MALOMIPAR VÍVMÁNYAI 
A 19. század vége jelentős eseményt hoz a magyar elektrotechnika, a gépgyártás és a malomipar terüle-

tén. 1878-ban megkezdi működését a világhírű Ganz Villamossági és Gépgyár. 1885-ben a nagy hármas, 
Zipernowszky-Déri-Bláthy feltalálják a világon elsőként a transzformátort, amely megteremtette a modern 
villamos energiatermelés, szállítás és elosztás alapját. Puskás Tivadar 1879-ben üzembe helyezi az első tele-
fonközpontot, a modern távközlés fontos elemét. Kandó Kálmán 1897-ben először alkalmazza a világon a 
háromfázisú villamos energia rendszert villamosvontatásban. A malomiparban forradalmi újításnak számított 
az 1876-ban feltalált spirál alakban megcsavart rovátkálású hengerek, valamint a Machwart András által felta-
lált szitálás gépesítése. A fentiek és más fejlesztések és találmányok hatására a 19. század végén illetve a 20. 
század elején a magyar ipar műszaki, szervezeti és üzemi keretei egyaránt, minősági átalakuláson mennek át. 
A hagyományos kisüzemek mellett számos modern gyár alakul, a telepített gőzgépek teljesítménye megtízsze-
reződik, megkezdődik a városok villamosítása, megindul a városi villamosközlekedés. Ezen a téren Nagyvá-
rad egy kis lépéshátránnyal indul, főleg ha Temesvárral és Araddal vetjük össze. Ezt városunk fokozatosan 
ledolgozza, amelyben nagy szerepe volt az infrastruktúrák kiépülésének, a közlekedés, hírközlés, vízvezeték, 
csatornarendszer, középítkezések, majd a villanytelep megjelenésének. A gőzerőre berendezett gyárak fokoza-
tosan háttérbe szorítják a kézműves cégeket. A középítkezések, a városrendezések, az állami megrendelések 
mind befolyásolták a modern ipar megjelenését városunkban. 

Ebből a pezsdítő, forrongó folyamatból jelentős részt vállalt városunk zsidósága. Gazdasági szempont-
ból igen jelentős pozíciókat foglaltak el, külföldet járva ráirányították a figyelmet az ipar fejlesztésének mod-
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ern útjára. A századforduló környékén a cégek technikai felszereltsége egyre jobban kidomborodik és mind 
jobban nő versenyképességük. A technikai felszereltség terén élen jártak a következő cégek: Léderer és 
Kálmán féle szeszgyár, Moskovits Mór és Fia szeszgyár, Löblé Henrik szeszfinomító, Berger Dániel 
szesz- és élesztőgyár, Moskovits Adolf és Fia szesz- és élesztőgyár, Egyesült László és Hunyadi gőzma-
lom, Weinberger Jakab és Fia – Emília gőz – hengermalom, Janky és Társa francia cognac gyára, 
Pontelli féle szalámigyár, Perge és Rozslay lakatosgyár, Campbells és Sands légszeszgyár, Moskovits 
Farkas és Társa csizma és cipőgyár, Nagyváradi Műtrágyagyár. Az 1903-as világgazdasági válság ko-
moly megrázkódtatást okozott a legtöbb vállalat életében, de néhány kényszerű csődtől eltekintve, viszonylag 
kissé lelassuló termeléssel, átvészelték ezt a nehéz időszakot.  

Jelentős esemény ebben az időben az 1903. december 15-én beindult Villanytelep, amellyel megkez-
dődik a villamos energia térhódítása városunkban. Ez után új iparágak jelennek meg Váradon, éspedig 
bőrzsirgyár, kalapgyár, szénsavgyár, kenyérgyárak, rézöntöde és bőröndgyár. 1906-ban megindul a villamos 
vontatás és villamosközlekedés Váradon. Majd a meglevő malmok modernizálódnak. 1910-ben beindul a 
városi jéggyár. Így az 1911-es évre Nagyvárad igazi iparvárossá alakul át.  A város fejlődése az 1912-es gaz-
dasági válságig tartott. Az első világháború és ezáltal a haditermelésre való átállás mégjobban elmélyítette ezt 
a helyzetet. A bekövetkezett politikai és gazdasági válság hatására jelentősen csökkent az iparosok száma 
városunkban. Az 1918-as események már teljesen szétzilált állapotban találták az azelőtt csaknem folyamato-
san fejlődést mutató nagyváradi ipart, gazdaságot és a következő idők a gazdasági struktúra részleges defor-
málását hozták. 
 

A VÁROS IPARÁNAK HELYZETE 1919 ÉS 1940 KÖZÖTT 
 

Vesztett háború, forradalom, politikai változások, államalakulat-csere, mindezek súlyosan érintették vá-
rosunk lakóit. 1919. április 20-án a román csapatok megszállják Nagyváradot, és ezzel új korszak kezdődik a 
város életében. Nagyvárad magyarságának  nem volt könnyű elfogadni azt a gondolatot, hogy az addigi ál-
lamalakulat néhány hét alatt szétesik, és egy alacsonyabb infrastruktúrával rendelkező ország keretében, a 
kisebbségi sors vár reá. Igen nagy számban vették a vándorbotot a kezükbe, főleg az állami alkalmazottak és 
városi tisztviselők. Mivel a város nem volt hadszíntér, nem jelentkeztek károk üzemekben, gyárakban és mű-
helyekben. Ebben az új helyzetben a magyar iparos társadalom szükségesnek látta megalapítani egy  érdekvé-
delmi egyesületet amelynek egyenlőre az Iparosok Temetkezési Egyesülete nevet adták. A magyar iparosok 
tevékenységébe fokozatosan bekapcsolódnak a román iparosok is, és jó együttműködés alakul ki közöttük. A 
törvényhozás 1934-ben megszünteti az Ipartestületek intézményét, és helyette a Munkakamarát létesítette, 
átvéve minden ingó és ingatlan vagyonukat.  

Ebben az időszakban  fokozatosan kialakul a háztartási javak tömegtermelése, s mind inkább vezető 
szerepet töltenek be az ipari termelésben. A fent vázolt viszonyok ellenére a gazdaság fejlődik, egészen a nagy 
gazdasági világválságig (1933), amelyben szinte minden vállalat megrokkant. Miután nagy nehezen talpra 
álltak, pár évi fellendülés után, 1937-ben újabb válság rázta meg a nemzetközi gazdasági életet. Hogy a vál-
ságból kiláboljanak mindinkább a hadiipar kerül előtérbe. Ebbe az irányba fejlődnek a nagyváradi iparválla-
latok is. Bár a válság  ellenére még más iparvállalatok is megmaradtak és fejlődtek. Példa erre az alábbiakban 
felsorolt üzemek és gyárak névsora: Váli Péter féle szikvízgyár, Reich József folyékony szénsav és oxigén 
gyára, Steiner László kenyérgyára, Széles Kálmán műasztalos üzeme, Mokos féle kelmefestő és tisztító 
üzem, Mandel Sándor Norma-vegyigyára, Carmen cipőgyár, Heller és Deutsch kalapgyár, Rippner 
Farkas fésű és hajdíszmű gyára, Leichner József szőrmegyára, Nagy István Viktória-csokoládégyára, 
Wasserstrom Sándor téglagyára, Hertz Sándor bőrgyára, Messinger Ádám Veszta-vegyszer és gyógy-
szergyára, Petrovics Mihály csokoládégyára, Silberman Andor Fibra-textilgyára, König Vilmos és 
Klein Simon kalapgyára, Metzen Sámuel Majestic-bőrgyára, Zankl és Fiai festékgyár, Dreher-
Haggenmacher sörgyára, Feldmesser Jenő Klotild-vegyészeti gyár, Krautlein Hans harisnya gyára, 
Weisz Kálmán és Regner fonoda és textilgyára, Weisz Jenő és Ocsay Viktor Wee-Go-cipőgyára, 
Grünwald Jenő redőnygyára, Haas Siegfried Cristalina-demijongyár, Silberman József Esta-Sun-
vegyigyára, Lorenz féle mérleggyár, Phöebus vasgyár, Melocco művek cementárugyár és építési válla-
lat, Városi vízmű, a Morgan cég telefonközpontja. Jelen felsorolásban nem tettünk említést azokról az ipar-
vállalatokról, amelyeket már eddig is bemutattunk, hiszen ezek túlnyomó többsége ebben az időben is műkö-
dött.  A nagyváradi üzemekbe is lassan beáramlott az idegen töke, a francia, német, amerikai stb. amelynek 
eredményeként az üzemeket modern gépekkel és technológiákkal szerelték fel. 
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MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS VISZONYOK NAGYVÁRADON 
1940 szeptemberében Észak-Erdély ismét Magyarországhoz kerül, így Nagyvárad is. Nagyvárad ipara 

komoly konkurenciát jelentett az anyaországi hasonló gyáraknak és üzemeknek. Kétségtelen tény, hogy a 
kisiparosoknak újra jobbra fordult a sorsa, mert az Ipartestület erős szervezetként fogta össze tevékenységü-
ket, és így munkájuknak igazi becsülete lett. Az Erdélyben és Nagyváradon megkezdett nagyarányú építkezé-
sek, mint a Nagyvárad–Kolozsvár műút modernizálása, a Székelykörvasút kialakítása, az ONCSA-házak, stb. 
fellendítették a váradi gyárak és üzemek tevékenységét is. Alig telik el egy kis idő relatív nyugalomban és 
máris a háború kellős közepén találjuk magunkat. Szűkében lesznek a nyersanyagok és így a hadiiparé az 
elsőség. A gyárak így nehéz helyzetbe kerülnek és ugyanakkor szigorú állami ellenőrzésnek vannak alávetve. 
Megjelennek a megkülönböztető zsidó-törvények és így kialakul a strómanok intézménye, azaz a vállalat 
igazgatóságában csak őskeresztény lehet jelen, az ő nevükön fut a cég, a háttérben pedig a valódi tulajdonos, 
aki azért általában 30–35 százalékos részesedést ad. 1944 nyarán a német megszállás alatt megalakítják a get-
tókat, majd elszállítják a zsidóságot a haláltáborokba, így a gyárak és üzemek nagy része valódi tulajdonosa 
nélkül marad. A hadigazdaság is mind jobban akadozik, kevés a nyersanyag, megjelennek a póttermékek. 
Ebben a nagyon nehéz helyzetben különös jelentősége volt a kisipari tevékenységnek. A kisiparosok a kény-
szerből is erényt kovácsoltak, így igen sok kérést tudtak teljesíteni a lakosság számára. Ötleteikben kifogyha-
tatlanoknak mutatkoztak. Szomorú mementó városunk életében az 1944. június 2-i és szeptember 6-i bombá-
zás, amikor emberéletek vesztek el értelmetlenül, és jelentős anyagi károk keletkeztek. A közeledő harci ese-
ményeknek is szenvedő alanyai lettünk, hiszen a város összes hídja megsérült, elég sok épület megrongáló-
dott, míg mások gyújtogatásoknak estek áldozatul. 
 

NAGYVÁRAD IPARA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG 
A szovjet-román csapatok 1944. október 12-én végleg elfoglalták a várost. Az üzemeket sok helyen ki-

rabolta a csőcselék, ellopva hajtószíjakat, villanymotorokat, szerszámokat, megdézsmálva a nyersanyag-
készletet és készárukat. Pár nap múlva visszaáll  a román közigazgatás, de a háború okozta helyzetet pillanat-
nyilag nem tudta senki sem orvosolni. Nem volt villanyáram, akadozott a tűzifa ellátás, hiányoztak a legele-
mibb élelmiszerek, nehéz télnek néztünk elébe. Új fogalommal kellett megismerkedni, a robotmunkával, 
amelyre a város minden lakóját válogatás nélkül nagy előszeretettel elvittek. A közlekedés nagy nehézségek-
kel indul meg, a vonatokat a hadsereg veszi igénybe. Teherautók nincsenek, vagy ami van az tönkrement álla-
potban van. Az erélyes és relatív hatékony intézkedések nyomán, lassan kezd ébredezni a város a fásultságból. 
A villanytelepet helyreállítják, tüzelőanyag is szereznek, és így megindul az áramellátás. Ez már lökésszerű 
lépés az újrainduláshoz. A gyárak Váradon található munkásai minden erővel a rendbetételen tevékenykednek, 
s a nagyon körülményesen megszerezhető nyersanyagok arányában ismét termelni kezdenek. Ez után egy elég 
szegényes négyéves időszak következik. Sok minden bizonytalan, akadozik az ellátás nincsenek cserealkatré-
szek, a lakosság vásárlóereje nagyon alacsony. Az 1946-os országos méretű hatalmas szárazság szinte az éhín-
ség küszöbére sodorta az embereket. Tízezrével menekültek főleg Moldvából Erdélybe, a Partiumba és a Bán-
ságba, ahonnan azután már nem igen tértek haza. A nemzetgazdaságra súlyosan nehezedett rá a jóvátételi 
kötelezettség, amely az élelmiszertől kezdve csaknem minden ipari termékre is vonatkozott. A megváltozott 
politikai és társadalmi körülmények között, egyre jobban felerősödött a szakszervezetek szerepe és mind több 
beleszólást igényeltek az üzemek vezetésébe, főleg a szociális kérdések megoldásába. A gyártulajdonosokat 
minden oldalról szorongatták, és az egyre kialakuló furcsa hangulat előrevetítette az árnyékát egy közelgő 
kisajátításnak. Ilyen körülmények között nem csodálható, ha mindannyian arra törekedtek, hogy minél előbb 
kimenekítsék az ingó vagyonukat nyugatra, megteremtve így a feltételeit az ország elhagyására.  

Amint az várható volt, 1948. júliusában bekövetkezett az államosítás. Egyik napról a másikra lefoglal-
ták a gyárakat, üzemeket, minden termelő egységet, teljes ingó és ingatlan vagyonával együtt, minden kártérí-
tés nélkül. Eltávolították a tulajdonosokat és ún. munkás igazgatókat neveztek ki az élükre. Ezek az igazgatók 
főleg régi szakszervezeti vezetők, illetve pártaktivisták voltak, minimális iskolai felkészültséggel, de az új 
eszme feltétlen híveiként. Kemény kézzel kezdték meg az osztályharcot, sok helyen eltávolították még a régi 
technikai vezetőket, a főkönyvelőket és az adminisztratív személyzet egy részét. Kialakult egy teljesen bizal-
matlan légkör, minden műszaki illetve más jellegű hibában szabotázst kerestek. Mindezeket a hibákat a régi 
vezetők nyakába varrták. Igen sokan megjárták ezért a börtönöket, teljesen ártatlanul. A vég nélküli gyűlések 
időszaka kezdődött el, mindenkinek hozzá kellett szólnia, de tulajdonképpen csak osztották a semmit.  

A felemelkedés azután következik be, miután eltörölik az ország jóvátételi kötelezettségét. Ezután több 
lett a nyersanyag, a gyárakban javul a közhangulat, és meghallgatják a szakemberek véleményét is. Több ipar-
ág jelentős megrendelést kap a Szovjetunióból. Így a szőrmegyár, a textilgyárak, a bútorgyárak, cipőgyárak, 
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festékgyárak, szesz és élesztőgyár, stb. Lassan megindul a szükséges gépek behozatala, részben a Szovjetuni-
óból, másrészt Csehszlovákiából és jóval később az NDK-ból. Bár szükség lett volna minden üzemben az 
épületek, munkacsarnokok bővítésére, a politikum elzárkózott ettől a gondolattól. Sőt a Nemzeti Bank és a 
Kommunista Párt aktivistái szigorúan ellenőrizték, hogy ilyen építkezésekre nehogy valaki is pénzt költsön. 
Később a pártszervek belátták ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát, és hallgatólagosan, kisgépesítés elneve-
zés alatt, behunyták szemüket, ha különböző építkezésre is sor került. 

De lassan megváltozik a politikum szemlélete. Meghirdetik az elmaradt országrészek iparosításának a 
programját, és így mindenféle fémfeldolgozó gyár létesül, a nők foglalkoztatására pedig textilgyárakat és kö-
tödéket létesítenek országszerte. Ebből a programból Nagyváradnak is csurran valami, aminek persze alapve-
tően más célja is volt. Azért észrevehető egy bizonyos fejlődés is. Az egyetemeken felnevelkedik egy fiatal 
szakembergárda, a munkásigazgatókat fokozatosan lecserélik az új szakemberekkel. Egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak az iparágak sokoldalúságára, és így egyre több új iparág honosodik meg. 
 
 

AZ IPAR FEJLŐDÉSE AZ ÁLLAMOSÍTÁSTÓL NAPJAINKIG 
Az ipar fejlődésének, illetve átalakulásának több különböző szakasza volt. Lehet vitatkozni ezen szaka-

szok létjogosultságán, de a határvonalak jól megkülönböztethetők:  
 

Az első szakasz: 1948–1965 között 
Erre a szakaszra elsősorban a kisipar felszámolása, szövetkezetekbe vagy állami cégekbe való besorolá-

sa volt a jellemző. Nagy beruházásokról még nem beszélhetünk egyrészt tőkehiány miatt, másrészt a villamos 
energia rendszer gyengesége miatt. Az akkori Crişana tartomány, és így Nagyvárad is csak 1960. december 
30-án csatlakozott utolsó előttiként az Országos Villamossenergetikai Rendszerhez, illetve csak az elkövetke-
ző években javul meg a nyersanyaggal való ellátás. Lássuk mi is történt ezekben az években. 

Az energetikai iparágban az ún. Villanytelepen felépül egy Diesel Erőmű, a meglévő Hőerőmű bővül, 
és áttér folyékony tüzelőanyagra. A villamos elosztóhálózat kibővül, modernizálódik, áttér a szabvány-
feszültségre és frekvenciára. Megkezdődik egy új Hőerőmű építése a Borsi úton. 

A fémiparban a Phoebus gyár felveszi az Înfrăţirea nevet, és megkezdi a szerszámgépek gyártását. A 
Gitye féle gyár fokozatosan kinövi magát, járműszerelvény gyárrá alakul át a Templom-tér közeli telephelyén, 
és felveszi a Bernát Andor nevet. A Metalica cég a Sovata utcai telephelyen erősödik meg és főleg háztartási 
készülékeket gyárt. Más fémfeldolgozó cégek a Vártéren (Piaţa Cetăţii) helyiipari vállalatként tömörülnek. A 
város egyetlen oxigéngyára a D. Cantemir utcán, a mai Aura cég közelében működik. 

A vegyipari üzemek, az Aurora, a Vesta, az Esta-Sun, Transilvania stb. egyetlen cégbe tömörülnek 
Sinteza néven, persze több telephellyel. 

A bútorgyárak nagy része Iprofil néven egy nagy cégbe tömörül, több telephellyel. A többiek szövetke-
zetként működnek. Az Iprofilhoz tartozik a régi hordógyár is, amely kis bútorokat kezd gyártani. 

A textiliparban Crişana néven működik a legnagyobb fonoda és szövöde, a Püspöki úton (később Prole-
tarilor, ma Ştefan cel Mare út) míg a csipke és fűzőgyár Drum Nou néven a Gillányi, ma D. Cantemir utcán. 

A cipőiparban 3 nagy céget ismerünk. A Crişul, amelynek a központi telephelye a Kossuth utcán van 
(ma Independenţei utca) és amelyhez 2 bőrcserző tartozik: az egyik Szőlősön a Rollinger malom közelében, a 
másik a Decebal úton. A Carmen cipőgyár a Solidaritatea nevet veszi fel, míg a főutcai (ma Republicii) Arta 
néven működik. A többi kis cipőműhelyek az Incălţăminte szövetkezetbe tömörültek.  

A műanyagiparban minden üzem egy cégbe olvad bele, amelynek a központja a Kolozsvári úton van és 
Viitorul néven működik. 

Az építőiparban a Melocco felveszi az Azbociment nevet, székhelye a Szőlős utcán van. Működnek a 
téglagyárak is, a Püspöki út elején Vulcan (volt Weisz József téglagyár) néven az egyik, a Kolozsvári úton a 
másik és a Velencei állomás közelében a harmadik. Jelentős még a Medgyesi Üveggyárhoz tartozó üvegcsi-
szoló műhely, amelynek Cristal a neve, és a mai Zalăului utcában volt a telephelye. 

A konfekció iparba sorolhatók a Szőrme gyár, amelynek 2 telephelye van (a Kolozsvári úton a szőrme-
előkészítő és a Griviţei utcán a konfekció részleg), a Ruhagyár, amely a Kossuth utcán működik és a kötött-
árugyár Mioriţa néven a mai Bicazului utcában.  

Az élelmiszeripar nagyon erős. Ide sorolhatjuk a következőket: A kolozsvári úton a Szesz és Élesztő 
gyárat, az Avântul paprika- és konzervgyárat, az Ősiben lévő Tejfeldolgozót és Vajgyárat, az Interindus-
trial néven működő olajgyárat, a Szőlősi Sörgyárat, a Vágóhidat, amely húsfeldolgozással is foglalkozik. A 
malmokból csak egy marad, mégpedig a Léderer és Kálmán malom, amely a Răsăritul nevet veszi fel. Mű-
ködnek a kenyérsütödék is, de mindegyik a Răsăritul malomhoz tartozik. Gyümölcsbegyűjtő, válogató és ex-
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portáló is működik Fructexport néven, a Velencei negyedben. Gyógynövény-begyűjtő és feldolgozó, Plafar 
néven, a volt Vámház utcában (ma Sucevei). Vinalcool néven bor- és szesztermék begyűjtő, tároló és palac-
kozó, több telephelyen. A Biharpüspöki állomás mellett egy borexportáló cég is működik, Vinexport néven.  

A kisiparosok nagy része a Kisipari Termelőszövetkezetek Szövetsége ernyőszervezetbe tömörült 
iparáganként. Többek között a cipészek az Incălţăminte szövetkezetbe, a lakatosok, fémmegmunkálók az 
Electrometal szövetkezetbe, a bútorgyártók és asztalosok a Lemnul szövetkezetbe, a különböző szolgáltatók 
a Prestarea szövetkezetbe, és így tovább. 

A nyomdaiparban minden nyomdát összevonnak a Sonnenfeld nyomda székházába és egyetlen vállalat-
ként a Breiner Béla nevet veszik fel. 

A távközlés terén csak a Nagysándor utcai telefonközpont működik. 
A vízművek, a szennyvíztelep, a villamosszállitás és közlekedés, a köztisztaság mind a közüzemekhez 

tartoznak és Intreprinderea Comunală Oradea (ICO) néven működnek.  
A vasúti javító műhely (Ateliere de zona CFR) és a vasúti fűtőház (Depoul de locomotive CFR) a Ko-

lozsváron székelő Területi Vasúti Igazgatósághoz tartoznak. 
  

A második szakasz 1965–1990 között 
Az előző szakasz végén a Kommunista Párt és a kormány szakemberei eltervezik Nagyváradon több 

ipari negyed kiépítését. Így ezekben az években megkezdik és meg is valósítják ezen ipari negyedek telepíté-
sét. Így jön létre a Nyugati Ipartelep, az ősi vasútállomás mögötti és velencei vasútállomás melletti telep. 
Azért hogy a fejlődést az RKP Bihar megyei bizottsága népszerűsítse, 1973-ban a propaganda osztály révén 
megjelentetett magyar nyelven, egy dokumentációs kiadványt, amely bemutatja Románia és Bihar megye 
gazdasági, társadalmi fejlődését az 1948–1973-as időszakban. Ami Bihar megyét illeti  ebből  a kiadványból 
megtudjuk többek között, hogy az ipari össztermelés 12,7-szerese az 1950-es szintnek. Az egyes iparágak 
termelésének a növekedése a következő volt: gépgyártás és fémmegmunkálás 78,9-szer nőtt, a vegyipari ter-
melés 48,5-ször, míg az építőanyag-ipar 33-szorosára  nőtt.  

Lássuk csak közelebbről mi minden épült fel, a felsorolt ipari telepeken, amelyek előhírnökei voltak a 
ma ismert ipari parkoknak, illetve azokká szerettek volna válni.  

A nyugati ipari negyedben a következő gyárak, illetve ipari létesítmények épülnek fel: mezőgazdasági 
gépeket gyártó cég, Mecanica néven; a Helyi ipari Vállalat, a Bihoreana új gumi és fémfeldolgozó részlege; 
a Járműszerelvény gyár, a Bernát Andor új részlege, UAMT néven; a Metalica új gáztűzhelyeket és zomán-
cozott edényeket gyártó egysége; egy új oxigén gyár; Románia első timföld üzeme Alumina néven; a Sinteza 
gyógyszer, vegyszer és rovarirtót gyártó egysége; egy modern Házgyár és hab-betonelem gyár; az Alfa 
Bútorgyár, egy Cukorgyár, egy új Bőrgyár és Szentjános falu közelében egy Baromfi Kombinát, Avicola 
néven, illetve egy Üvegház Vállalat, IAS Sere néven.  

Az Ősi Vasútállomás háta mögött felépül egy gabonasiló, egy vetőmag előkészítő vállalat, Agrosem 
néven, egy Takarmánykonyha FNC néven és egy disznóhizlalda. 

A Velencei körzetben kiépül egy raktártelep és áruátrakodó, a Velencei Vasútállomás mellett, bővül a 
Viitorul Műanyagáru gyár, fejlődik az Azbociment gyár, új telephely épül az Electrometal, a Prestarea, a 
Victoria és a fogyasztási szövetkezeteknek. Felépül egy szőnyeggyár és nem utolsó sorban egy új Hőerőmű a 
Velencei Vasútállomás mellett, 2-es számú CET néven. Létre jön egy butángáztöltő állomás is, szintén a 
vasútállomás mellett.  

A fejlődés máshol is érezhető. A régi lóvásárteret meghódítja a terjeszkedő szerszámgépgyár, az Infrăţi-
rea, bővül a Sinteza az eredeti telephelyen és a textilgyár. A nyomda új székházba költözik az Aradi úton. 
Bővül a Sörgyár, a Húsfeldolgozó Vállalat, az Avântul konzervgyár, a Vajgyár. Nő a város ivóvíz szükséglete 
és ezért felépül még öt új vízmű. A Távközlési Vállalat új telefonközpontokat helyez üzembe a nyugati lakó-
negyedben, a Nagysándor utcában, és a Gillányi úton. A villamosközlekedés is bővül, illetve változik, így új 
egyenirányító tápállomások épülnek a városban 

Az 1973-ban kezdődött kőolajválság, a fokozatos energiahiány, a villamos energia korlátozások, az ész-
szerűtlen fejlesztések, a felhalmozott eladatlan árukészletek, a Ceauşescu-rendszer esztelen politikája, 1989-re 
katasztrofális helyzetbe juttatta a nemzetgazdaságot, így a nagyváradi ipart is. De ez már egy külön tanul-
mányt érdemel. 
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Az 1990 utáni időszak 
1990 után Nagyvárad ipara fokozatosan átalakul. A vállalatok egy része a fenti okok miatt, amelyhez 

még a KGST-piac elvesztése, és a szándékos tönkretétel is hozzájárult, megszüntetik tevékenységüket, fel-
számolják őket, sőt, mások el is tűnnek a város színéről. Ide sorolhatók a következők: a Sörgyár, a  Pamora 
malomipari vállalat, a Tejfeldolgozó Gyár, az Avântul konzervgyár, a Takarmánykonyha, a  Szesz- és Élesz-
tőgyár, a Crişana textilgyár, a téglagyárak, az Üvegcsiszolda. Más cégek termelése visszaesett, tevékenységük 
lecsökkent. Ide sorolhatjuk a következő cégeket: Mecord, Premagro, Vest Metal, Stimin, Infrăţirea, Metalica, 
UAMT, Alumina, Sinteza, Állami Nyomda, Szőrmegyár, Ruhagyár, cipőgyárak, szövetkezetek, Üvegházvál-
lalat, Baromfikombinát, Gabonasiló stb.  Versenyképesek maradtak, sőt modernizálódtak a következők: A 
műanyagárú gyár, a Plastor, az Épületanyag gyár, a Simcor, az Azbociment gyár, a bútorgyárak, a Cukorgyár, 
az Aura, stb.  

Fontos jelenség hogy új üzemek is megjelentek, főleg a könnyűiparban, külföldi befektetők révén. 
Nagyvárad ipartörténete olyan hatalmas anyag, amelynek feltárása több évtizedes kutatómunkát igé-

nyel. A fentiekben csak egy nagyon rövid áttekintésre válalkoztunk. Reméljük e rövid összeállítás további 
kutatásra sarkalja a fiatalabb generációt. 

A kedves olvasónak egy fényképmellékletet is átnyújtunk, ízelítőt adva a felsorolt létesítményekből. 
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