
6 Krónika  2017. május 19–21., péntek–vasárnap ERDÉLYI TUDÓSÍTÁSOK

Különféle
Régi agyag- és porcelánkancsókat, tányérokat, 
tálakat, egyéb népművészeti vagy polgári régi-
ségeket vásárolok. Telefonszám: 0745-397133.

Apróhirdetés

Teljes egészében csak év végére költözhet be a nagyváradi Körösvidéki Múzeum

Megnyílt az új múzeumszékhely

Több időszakos kiállítással, 
köztük a debreceni Déri Mú-
zeum néprajzi tárlatával vár-

ja a látogatókat a Rulikovszki 
(Armatei Române) út 1. szám alat-
ti új székhelyén a nagyváradi 
Körösvidéki Múzeum. A tárlato-
kat – melyeket csütörtökön nyitot-
tak meg szűk körben, a 26. Festum 
Varadinum keretében – a szomba-
ti Múzeumok éjszakáján ingyen 
tekintheti meg a műértő közönség.

Az egykori magyar királyi had-
apródiskola épülete még távolról 
sem alkalmas arra, hogy állan-
dó kiállításoknak adjon helyet, 
Pásztor Sándor Bihar megyei ta-
nácselnök szerint újabb 10 mil-
lió euróra van szükség a bútorzat 
és a speciális tárlók beszerzésé-
re, az udvar rendbetételére. A ta-
nácselnök a témában tartott saj-
tótájékoztatón elmondta, az épü-
let felújításával, melynek munká-
latait hatéves szünet után kezdte 
újra a megbízott cég, időben, áp-
rilisban elkészült, de a bebútoro-
zása újabb beruházást feltételez. 
Első körben, a következő két hó-
napban a munkatársak beköltö-
zéséhez elengedhetetlen irodai 
bútorzatot szerzi be az önkor-
mányzat, saját forrásaiból 5 mil-
lió eurót költ e célra. Ennek része 
az új múzeumban helyet kapó 
vivárium is, a közgyűjtemény ki-
állításához szükséges speciális 
tárlók, vitrinek és világítóberen-
dezések költségeit azonban már 
uniós pénzből fedeznék. A mú-
zeum természeti és történelmi 
részlegének helyet adó első eme-
let berendezésére benyújtották a 
pályázatot a Regionális Operatív 
Programhoz, melyet a tanácsel-

nök szerint a legmagasabb pont-
számmal értékelt az utolsó bí-
rálóbizottság is, így minden va-
lószínűséggel megkapják a kért 
21,8 millió lejt, azaz több mint 5 
millió eurót.

Újabb 4 millió eurót a román–
magyar határon átívelő pályá-

zatok keretében szereznének, 
az összegből a harmadik és ne-
gyedik emelet bútorzatának 
árát fedeznék. Pásztor Sándor 
arról is beszámolt, hogy júni-
usban hirdetik meg a verseny-
tárgyalást a közgyűjtemény da-
rabjainak az új székhelyre szál-
lítására, s mivel Romániában 

egyetlen erre szakosodott cég 
van, nemzetközi licitet írnak ki 
200-300 ezer euró értékben. A 
három hónaposra becsült költö-
zési folyamat után év végére tel-
jes egészében az új székhelyre 
kerülne a római katolikus egy-
háznak visszaszolgáltatott ba-

rokk palotából a közel 500 ezer 
műtárgyat számláló közgyűjte-
mény, mely méretét tekintve az 
ötödik az országban, mondta el 
Aurel Chiriac múzeumigazga-
tó. Pásztor Sándor tanácselnök 
korábban a Krónikának úgy ér-
tékelte, hogy már áprilisban el-
kezdődhet a költözési folyamat.

A Körösvidéki Múzeum új szék-
helyének, az egykori magyar kirá-
lyi hadapródiskolának a felújítási 
munkálatai tavaly augusztusban 
kezdődtek el újra, miután rendel-
lenességek miatt 2010-ben a ko-
rábbi kivitelező, a Selina cég be-
szüntette a munkát. A barokk pa-
lotát még 2004-ben kapta vissza a 
római katolikus egyház, bár a tör-
vény szerint az állami közgyűjte-
ményt öt év után el kellett volna 
költöztetni az épületből, új szék-
hely hiányában ez továbbra is a 
püspöki palotában működött. Ed-
dig helyszűke miatt a közgyűjte-

mény nagy része nem volt látha-
tó, de az új székhely alkalmas a 
mintegy 500 ezer műtárgy bemu-
tatására. A 18 ezer négyzetméter 
alapterületű új székhely a tervek 
szerint kulturális eseményeknek 
is otthont ad majd.

PAP MELINDA

Bár szombaton, a Múzeumok éjszakáján megnyitja kapuit a látogatók 

előtt, teljes egészében csak jövőre foglalja el új székhelyét a nagyváradi 

Körösvidéki Múzeum. Az impozáns épületegyüttesben közel egy évtizedes 

huzavona után, csütörtökön nyitották meg az első időszakos tárlatokat. 

Nehezebb gyerekkel 
lakást bérelni
A tapasztalatok szerint nehe-
zebben találnak albérletet a 
kisgyerekes családok, sok tu-
lajdonos ugyanis attól tart, 
hogy az ilyen bérlők jobban 
„lelakják” az ingatlant, ugyan-
akkor adott esetben – érzel-
mi okokból – nehezebben is 
lehet kilakoltatni őket. A ma-
rosvásárhelyi ingatlanpiacon 
jelenleg „csend” van, ugyan-
is nyár végén, ősszel kezde-
nek lakást keresni az egyete-
misták, viszont most is akad-
nak olyan családok, amelyek 
munkahely miatt költöznek a 
városba, közülük pedig sokan 
gyermekkel érkeznek. A köz-
tudatban az él, hogy a gyere-
kes albérlőket nehezebb jo-
gi úton kirakni, ha fizetéskép-
telenné válnak, illetve ha han-
gosabbak, zajosabbak, jobban 
„lelakják” a lakást. Tóth Júlia 
marosvásárhelyi ingatlanköz-
vetítő arról számolt be: alap-
vetően nem nehéz gyermek-
kel albérletet találni, hiszen ez 
a piaci szegmens kicsi, a csa-
ládok többsége Romániában 
– a nyugati országokkal ellen-
tétben – még mindig a saját 
otthont preferálja. Viszont őt 
is keresték meg már olyan tu-
lajdonosok, akik gyerekesek-
nek, állattartóknak vagy do-
hányzóknak nem szívesen ad-
nák ki ingatlanjukat. A törvé-
nyek viszont nem különböz-
tetik meg a gyerekes családo-
kat az egyedülálló albérlőktől, 
a hatályos előírások minden-
kire vonatkoznak: ezek sze-
rint december elseje és már-
cius elseje között nem lakol-
tathatnak ki senkit egy lakó-
háznak minősülő ingatlanból, 
kivéve, ha a tulajdonos bizo-
nyítja, hogy neki és családjá-
nak nincs lehetősége máshol 
laknia, vagy az albérlőnek len-
ne ahova költöznie.
Tóth Júlia azt is elmondta: ter-
mészetesen vannak olyan tu-
lajdonosok, akik hivatalos szer-
ződés nélkül adják ki lakásu-
kat, de tapasztalata szerint 
egyre többen választják a tör-
vényes és biztonságos utat. 
A hivatalos albérleti szerződést 
jelenteni kell a pénzügyi ható-
ságnál, hiszen a bevétel után 
adózni kell. „A felek szerződés-
be foglalt megállapodása ér-
telmében történik a kiköltözés 
is, általában 30-60 nappal a la-
kás elhagyása előtt értesíteni 
kell a tulajdonost, vagy a tulaj-
donosnak kell szólnia az albér-
lőnek, minden attól függ, hogy 
miben egyeztek meg a felek” – 
magyarázta az ingatlanközve-
títő. Joggal merülhet fel azon-
ban a kérdés, hogy miért ne 
rongálhatná meg ugyanúgy a 
lakást egy egyetemista, aki né-
ha bulikat szervez, mint egy 
gyerek, aki korán ágyba kerül. 
Ráadásul a kaució célja ponto-
san az, hogy a rongálások költ-
ségét fedezze. Sok tulajdonos 
a kilakoltatástól is „fél”, ugyan-
is nem szívesen rak utcára egy 
vagy több gyereket, ha nem fi-
zet a család. 

HAJNAL CSILLA

Ismét szennyvíz 
folyt a Nyikóba
Szennyvíz szivárog a 
Nyikó-patakba, miután 
Székelyszentléleken megre-
pedt a csatornarendszer ge-
rincvezetéke. Kovács Lehel, 
a községközpont Farkaslaka 
polgármestere elmondta: a 
szennyvízhálózat gerincve-
zetéke repedt meg, amely 
Székelyszentléleken a patak 
medre alatt van elvezetve egé-
szen a közeli átemelő aknáig, 
ahonnan Malomfalva irányá-
ba pumpálják a szennyvizet. 
A helyszínre munkagépet vit-
tek. A patakba szivárgó szenny-
vízről az UTCA nevű civil szer-
veződés aktivistái videót tet-
tek közzé a közösségi hálón, ki-
látásba helyezve, hogy jogi útra 
terelik az ügyet. Nem először 
történt meghibásodás, tavaly 
a patak túloldalán szakadt 
el a szennyvízvezeték a tám-
fal súlya alatt, akkor ki kellett 
cserélni a tönkrement veze-
tékszakaszt. Tavaly júliusban 
halpusztulással járó szennye-
zés is történt.

SZÉCHELY ISTVÁN

Átvette az Europa Nostra-díjat Kallós Zoltán
Kallós Zoltán néprajzkutató csütörtök délután Válaszúton vette át az Európa Nostra-díjat, amelyet 
Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos adott át. A kétsze-
res Kossuth-díjas néprajztudós nemcsak a legrangosabb uniós elismerésnek számító Europa Nostra-díj ki-
tüntetettje, hanem ő veheti át az idei közönségdíjat is. A hivatalos díjkiosztó ünnepséget néhány napja a 
finnországi Turkuban tartották, az eseményen azonban nem tudott részt venni Kallós Zoltán, aki Válaszúton 
szórványvidéken élő magyar gyermekek számára működtet bentlakásos kollégiumot.

Félkész. Az egykori hadapródiskola még nem alkalmas arra, hogy állandó tárlatoknak adjon helyet
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