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Előbbiben immár hónapok óta 
gyönyörködhetnek a járókelők, 
de az elmúlt hetekben utóbbi ket-
tő homlokzatának  nagyrészéről 
is lehullt a lepel, mindkettő ese-
tében már csak a további aprólé-
kos munkát igénylő toronyrészt 
takarják az állványok. Míg a 
Szaniszló (Mihai Eminescu) ut-
ca sarkán található Stern-palota 
esetében a Sas-palotához ha-
sonlóan a népies szecesszió ma-
gyaros elemei visznek üde foltot 
a városképbe, és a szépen meg-
munkált eresz alatti fagerendá-
zat kelt csodálatot az arra járók-
ban, addig a Moskovits-palota 
üde türkiz színével ejti ámulat-
ba a látogatót.

Mivel az önkormányzat ter-
vei szerint elsőként az egyre bő-
vülő sétálóövezetek – a Szent 
László tér és Bémer tér, a Fő ut-
ca, illetve az ősz folyamán szin-
tén korzóvá alakítandó Zöldfa 
(Vasile Alecsandri) utca – épü-
letei újulnak meg, idén újabb há-
rom Fő utcai ingatlan felújításá-
hoz biztosít kamatmentes köl-
csönt. A városközpont arcula-
tának javítását célzó program 
keretében a Bémer téri bejárat-
nál található Kolozsváry-ház és 
Guttman-ház, illetve a 31. szám 
alatti Klobusiczky-palota nyeri 
vissza régi fényét. Mindegyik in-
gatlan felújítási költségének 50 
százalékát a polgármesteri hiva-
tal állja kamatmentes hitel for-
májában, amelyet öt év alatt tör-
leszthetnek a tulajdonosok. Er-
re az időszakra nem kell ingat-
lanadót fizetniük. A három be-
ruházás összköltsége eléri a 250 
ezer eurót. A hitel mellett az ön-
kormányzat a műszaki tervet 
is elkészítteti, az építkezés fel-
ügyeletét is ellátja. Így biztosít-
ja, hogy a kivitelezők minőségi 
munkát végeznek.

Felemás intézkedés

A leromlott állagú belvárosi in-
gatlanok korszerűsítését a hitel 
mellett többletadóval is megpró-
bálja ösztönözni a városveze-
tés. Januártól több száz család 
kénytelen a korábbi ingatlanadó 
ötszörösét fizetni, miután a ta-
nács – kihasználva a törvény ad-
ta lehetőséget – mintegy 250, a 
belvárosban található, omlado-
zó homlokzatú ingatlan eseté-
ben emelte 400 százalékkal az 
illetéket. Több központi utcában 
egész házsorokat érint a drágí-
tás, de a városvezetés saját tag-
jait, például a Szigligeti Ede utca 
egyik málló vakolatú házában 
lakó Mircea Mălan alpolgármes-
tert sem kímélte.

„Kicsit felemás intézkedés, 
kétségtelen, hogy sok embert ne-
gatívan érintett. Többen elkezd-

tek azon gondolkodni, hogy ren-
deljenek meg egy restaurálási 
tervet és próbálják megoldani a 
felújítást” – ismertette a drasz-
tikus intézkedés hatását Emődi 
Tamás az önkormányzat által 
biztosított különböző kedvezmé-
nyeket sorolva.

A tervezési díj mellett az en-
gedélyeztetési illetéket is elenge-
di a városvezetés, és az sem mel-
lékes, hogy segít eligazodni a bü-
rokratikus eljárásokban. „Biztos 
vannak épületek, ahol csak nyug-
díjasok laknak, akik nem tud-
ják vállalni a költségeket. Szá-
mukra egyáltalán nem kecseg-
tető a lehetőség, hogy kedvezmé-
nyes bankhitellel kedveskedik 
az önkormányzat” – példálózott 
az építész.

Bár a homlokzatfelújítási 
programot örvendetesnek tartja, 
a többletadó kapcsán Imre Zol-
tánnak, az Ady Endre Emlékmú-
zeum igazgatójának is fenntar-
tásai vannak. A képzőművész, 
aki belvárosi ingatlan lakójaként 
maga is érintett az ügyben, úgy 
véli, a gyakorlatban még nincs 
elég jól kitalálva. A lakóközös-

ségeknek ugyanis gondot okoz, 
hogy egy-két lakó nem tud be-
pótolni a költségekbe. „Ebben az 
évben hatalmas adót fizettünk, 
jövőre még nagyobb lesz. Ez dik-
tatórikus eljárás. Nem olyan in-
tézkedés, ami minket előrevisz, 
inkább hátráltat” – osztotta meg 

tapasztalatait a képzőművész 
arra utalva, hogy jövőre a maxi-
mális, 500 százalékos adóeme-
lést vezetik be, amit Kolozsvá-
ron is alkalmaznak. Elmondta, 
bár a lakók többsége bevállal-
ná a felújítást, egy-két szomszéd 
nem tudja kifizetni a költségek 
rá eső részét, így miattuk tehe-
tetlenek. Ráadásul úgy vélte, az 
önkormányzat nem is támogatja 
őket eléggé, például nem forgat-
ja vissza erre a célra az általuk 
befizetett többletadót.

Menet közben javul a rendszer

Az ingatlanadó drasztikus eme-
lése nem hozta meg a várt kedve-
ző hatást, sok nagyváradi bepe-
relte az önkormányzatot rámu-
tatva: felújítaná az ingatlant, de 
ebben szomszédai akadályoz-

zák. Emiatt a városvezetés mó-
dosítani készül a szabályzaton, 
és új rendszer bevezetését ter-
vezi. Eduard Florea, a polgár-
mesteri hivatal gazdasági igaz-
gatója úgy nyilatkozott: a felújí-
tásra szoruló épületek tulajdo-
nosainak a polgármesteri hi-
vatal külön e célra fenntartott 
számlájára kellene befizetni-
ük a költségek rájuk eső részét, 
és mentesülnének a többletadó 
alól. A javítási munkálatokat így 
a városháza végeztetné el, a be-
fizetett pénzt egyfajta forgótőke-
ként visszaforgatná a célra, és a 
költségek fényében visszaadná a 
maradékot, vagy újabb pénzösz-
szeget követelne.

 Bár a 236 belvárosi épületet és 
több száz lakót érintő intézkedés 
nem hozta meg a remélt hatást – 
mintegy 150 lakos panaszolta be 
az önkormányzatot –, Adriana 
Lipoveanu, a főépítészi hivatal 
helyettes vezet ője arról számolt 
be, hogy a nehézségek ellenére 
az idei év első harmadában igé-
nyelt építkezési engedélyek szá-
ma jóval meghaladja az eddigie-
ket. Úgy vélte, idén kétszer annyi 
ingatlan újulhat meg a városban, 
mint 2016-ban.

Múzeumot is kapott a szecesszió

Ezek egyike a Rimanóczy (Iosif 
Vulcan) utcai Darvas–La Roche-
ház, amelyben a dicső múlt hasz-

nosítására irányuló törekvés ré-
szeként tavaly szecessziós mú-
zeumot rendeztek be. A koráb-
ban a Bihar FC futballklub szék-
helyéül is szolgáló ingatlan uni-
ós támogatásból, több mint két-
millió euróból újulhat meg, az er-
re vonatkozó szerződést pár he-
te írták alá.

A bécsi szecesszió stílusában 
épült ingatlant az önkormány-
zat tavalyelőtt vásárolta meg an-
nak tulajdonosától, Simon Ju-
dit újságírótól, színikritikustól, 
és szecessziós múzeumot ho-
zott létre benne. A most elnyert 
2,2 millió eurós támogatásból ezt 
is bővítik. A munkát ősszel kez-
dik, mondta Ilie Bolojan polgár-
mester, aki szerint a beruházás 
révén évente mintegy ötezer tu-
rista keresheti majd fel a belvá-
rosi épületet.

A Vágó fivérek, László és Jó-
zsef tervei alapján az 1900-as 
évek elején épített ingatlan be-
épült a város kulturális forgata-
gába: a századfordulós stílus-
irányzatot interaktív módon be-
mutató tárlatok keddtől vasár-
napig 12 és 19 óra között láto-
gathatók. Simon Judit elmond-
ta, jó szívvel adta oda az önkor-
mányzatnak az épületet a célra, 
és örül, hogy ily módon haszno-
sítják. Mint részletezte, a három-
szintes villa megrendelői Dar-
vas Imre faipari nagyvállalko-
zó és felesége, Schutz Margit vol-
tak. Mai nevét a hátsó bejárat ka-
puja felett szereplő cégtábla ad-
ta, amelynek feliratából kiderül: 
nem csak magánházként szol-
gált, a vállalkozó és svájci bankár 
társa, Alfred La Roche részvény-
társaságának irodái is itt működ-
tek. Az épület kettős funkciója 
később is megmaradt, évtizede-
kig magánlakásoknak és az az-
óta csődbe ment labdarúgóklub 
székhelyének is otthont adott. Az 
önkormányzat azzal a nem tit-
kolt céllal vásárolta meg a ma-
gántulajdonban lévő épületrészt, 
hogy felújítsa és idegenforgalmi 
látványosságként kamatoztassa, 
akárcsak a teljes belvárost.

„A polgármesteri hivatal azt 
szeretné, hogy Nagyváradnak 
európai belvárosa legyen, ahol 
a lakosoknak minden lehetőség 
adott a szocializációhoz, sétá-
hoz, biciklizéshez, ahhoz, hogy 
örüljenek a város szépségeinek” 
– nyilatkozta nemrég Ilie Bolojan 
polgármester, aki elődeitől elté-
rően hatalmas turisztikai poten-
ciált lát az épített örökségben. 
E törekvés részeként júniustól 
hétvégenként teljesen kizárta a 
Szent László térről a gépkocsifor-
galmat, és fokozatosan a hétköz-
napokra is kiterjesztené a Romá-
niában még ritkaságszámba me-
nő gyalogosbarát intézkedést.
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Időközben a barokk épített örökség helyreállítási 
folyamata is beindult annak legjelentősebb 
darabjával, a római katolikus püspöki palotával.

A Fő utcai Moskovits Miksa-palota saroktornyán még dolgoznak a kivitelezők
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