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Turisztikai potenciálként hasznosítaná Nagyvá-

rad egyedülálló szecessziós belvárosát az önkor-

mányzat, az e célból indított homlokzatfelújítási 

projektnek most kezdenek beérni az első látvá-

nyos eredményei. Az, hogy a városvezetés épp a 

város építészében leginkább megjelenő szecesz-

sziót akarja újra teljes pompájában „visszahoz-

ni”, már csak azért is indokolt, mert a stílusjegy 

által fémjelzett száz évvel ezelőtti időszak jobban 

„megfogható” a város történetében. 
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NÁNÓ CSABA

Az újságírónak nem a riogatás a dolga, 
de Beethoven Örömódája sem zeng-
het minduntalan a lelkünkben. Az élet 
már csak olyan, hogy naponta szem-
besülünk pozitív és negatív dolgokkal, 
történésekkel. Jókedvünk pedig attól 
függ, hogy a pohár melyik felét nézzük 
éppen: az ürest vagy a telit. Minden jel 
arra mutat, hogy felénk az előbbiből 
van több, ezért aztán tapasztalatból ki-
jelenthetjük, az élet nem habos torta.

Egy idei ENSZ-felmérés szerint a vi-
lágon a norvégok a legboldogabbak. 
Bár életük nagy részét sötétben élik le, 
a számukra annyira fontos olajár sem 
alakul mindig kedvezően, mégis bol-
dogok. A dolog akkor válik érthető-
vé, ha figyelembe vesszük, milyen té-

nyezők határoztak a boldogságszint-
ről: a résztvevők tízes skálán értékel-
ték, mekkora társadalmi támogatásra 
számíthatnak, ha bajba kerülnek, mek-
kora szabadságot élveznek életük fon-
tos döntéseiben, mennyire érzik kor-
ruptnak a társadalmat, amelyben él-
nek és mennyire gondolják nagylelkű-
nek magukat.

Bizonyára a norvégok sem nevet-
gélik végig az életüket, de akkor mit 
szóljanak a Romániában élők, akik-
re minden áldott nap újabb és újabb 
csapások várnak? Méghozzá nem 
akárhonnan, hanem az éppen reg-
náló hatalom felől. A balliberális kor-
mány dadogásait végighallgatva mér-
get vehetünk arra, hogy még jó ide-

ig nem fogjuk végigmosolyogni a na-
pot. Nyilván ez nem vonatkozik arra a 
katonatisztre, akinek a „különleges” 
nyugdíja majdnem 38 ezer lej. És ezt 
egy olyan országban kapja, ahol az át-
lagnyugdíj alig több mint 900 lej! Az a 
gengszterpolitikus sem lehet szomo-
rú, aki leüli büntetése felét, de az ello-
pott milliókat a tehetetlen hatóságok 
nem képesek behajtani rajta. Vagyis 
az összelopkodott pénzt senki sem 
veszi el tőle.

A korrupció akkora méreteket öl-
tött, hogy az már tényleg nevetsé-
ges. De azoknak a becsülettel dolgo-
zó adófizető állampolgároknak biztos 
nem lesz kedvük kacagni, akik arra éb-
rednek majd, hogy a kormány adópo-

litikája miatt jócskán csökken a fize-
tésük. Igazi paradoxon, ami ezen a té-
ren történik: merthogy ami a miniszte-
rek szerint nő, az a szakemberek sze-
rint csökken. 

Inkompetensekkel feltöltött tisz-
telt kormányunk kezd ráébredni arra, 
hogy minden ígéretét lehetetlen betar-
tania. Jobban mondva ők tudták eddig 
is. A naiv az, aki hitt nekik. Amikor vi-
szont már komoly a baj, akad egy-egy 
esemény, ami minden rosszról eltere-
li a figyelmet. A hatalom most épp az-
zal altatja a közvéleményt, hogy Ro-
mánia jövőre ünnepli a nagy egyesülés 
100. évfordulóját. Ami nekünk, magya-
roknak újabb ok arra, hogy a szánk le-
fele görbüljön.

Sírjunk vagy nevessünk?
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Homlokzatfelújítási hullám Nagyváradon. A Pece-parti város visszanyerné egykori pompáját

Az önkormányzat épületfelújító törekvéseit a szakemberek is üdvözlik
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