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400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügy ve ze tő igaz ga tó: 
Deák Sándor

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok, 
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea,
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0744-778684), 
Kiss Előd Ger gely 
(Ko lozs vár – 0741-697462), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)
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Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
Székelyudvarhely

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Nagyvárad mintájára a kolozsvári városháza is befektet a belváros rendbetételébe

Meghitelezett műemlék-felújítás

Többéves hercehurca után 
Kolozsvár önkormányzata 
is kész befektetni a belvá-

rosi műemlék épületek felújítá-
sába. A homlokzatfelújítási prog-
ram közvitára bocsátott, módo-
sított változata szerint a város-
háza hitel formájában akár fe-
le-fele arányban is támogatná a 
leromlott ingatlanok feljavítását. 
Ugyanakkor egy többéves ütem-
tervet is kidolgozott a belvárosi 
épületek helyreállítására.

Az épített örökség konzerválá-
sára, a város arculatának megőr-
zésére, hangsúlyozására törek-
vő, három szakaszban megvaló-
suló programba olyan épületek 
kerültek be, amelyek leromlott 
állapotuk miatt omlásveszélye-
sek, a járókelők vagy a lakók tes-
ti épségét fenyegetik, tájékoztat 
csütörtöki közleményében Oláh 
Emese alpolgármester sajtóiro-
dája. Mint írják, a változtatást az 
indokolja, hogy a városvezetés 
elégedetlen a városközpontban 
zajló épületrehabilitáció lassú 
ütemével, így a program módosí-
tása révén lehetőséget teremt ar-
ra, hogy a helyi költségvetésből 
hozzájáruljon a felújítási költsé-
gek egy részének a fedezéséhez. 
A visszatérítendő finanszírozás-
ra a 2016/166-os törvény bizto-
sít lehetőséget, mutatnak rá, és a 
felújítási munkálatok felgyorsítá-
sa érdekében a polgármesteri hi-
vatal legfeljebb az összköltség 50 
százalékát előlegezné meg. A tu-
lajdonosoknak igényelniük kell a 
támogatást, amelyet utólag, a fel-
újított épület átadásától számí-
tott legtöbb tíz éven belül vissza 
kell fizetniük.

A program módosítására vo-
natkozó tervezetet honlapján 
bocsátotta közvitára az önkor-
mányzat, az érdeklődők janu-
ár 19-ig nyújthatják be észre-
vételeiket, ötleteiket, módosí-
tó javaslataikat. A helyi tanács 
elé terjesztendő határozatterve-
zet mellett a homlokzatfelújítási 
program kidolgozásával, kivite-
lezésével megbízott, Dan Tarcea 
alpolgármester és Daniel Pop 
főépítész által vezetett bizott-
ság egy ütemtervet is készített 
arra, hogy milyen sorrendben 
újulnának meg a belváros le-
romlott épületei. A három sza-
kaszban megvalósuló straté-
gia értelmében 2019-ig a bel-
város Főtér körüli, a Ferenc Jó-
zsef (Horea) út, az Unió utca 
(Str. Memorandumului), a Bocs-
kai tér (Piaţa Avram Iancu) és a 
Deák Ferenc utca (B-dul Eroilor) 
által közrezárt részében talál-
ható ingatlanokat tataroznák. 
A 2020 és 2022 között megvaló-
suló második szakaszban a vá-
rosközpontot övező utcákban lé-
vő épületek felújítására kerül-
ne sor, a Széchenyi téren (Piaţa 
Mihai Viteazu) és környékén, 
a Malom (George Bariţiu) utcá-
ban, a Béke tér (Piaţa Lucian 
Blaga) környékén, a Petőfi Sán-

dor (Avram Iancu) és Farkas (Mi-
hail Kogălniceanu) utcában, a 
Karolina téren, a Kossuth Lajos 
(B-dul 21 decembrie 1989) utcá-
ban dolgoznának. A 2023–2024-
ben zajló harmadik szakasz im-
már a kimaradt ingatlanok fel-

újításának lehetőségét teremti 
meg. A munkálatok menetét és 
kivitelezését az említett bizott-
ság felügyeli, a lehetőséggel élő 
tulajdonosok gyorsított eljárás-
sal, 15 napon belül megkapják a 
beavatkozáshoz szükséges épí-
tési engedélyt olvasható a pol-
gármesteri hivatal honlapjára 
feltöltött határozattervezet mel-
lékletében.

Guttmann: nem elég az előleg

Guttmann Szabolcs építész, az 
építészkamara erdélyi fiókjá-
nak elnöke jónak tartja a mó-
dosításokat, de úgy véli, sok 
esetben nem elég az előfinan-
szírozás, nagyobb arányú tá-
mogatásról is kellene szóljon 
a homlokzatfelújítási stratégia. 
„Amikor felmerül, hogy a mű-
emlékek felújítása több odafigye-
lést igényel, az egy csapat mun-
kájáról is kellene szóljon, amely 
alaposabban monitorizálni tud-
ja a problémakört, akár a finan-
szírozási lehetőségeket is” – je-
lentette ki a Krónikának a szak-
ember. Ez amiatt fontos, mivel a 
szóban forgó városrészben nem-
csak beruházók élnek, hanem 
komoly szociális és gazdasá-
gi problémák is vannak – mond-
ta a kispénzű, nyugdíjas lakók-

ra utalva. Úgy vélte, a program le-
bonyolításával megbízott csapat-
nak „a százalékokon túl” abból is 
le kellene vonnia a következte-
tést, hogy az elmúlt évek sürgős-
ségi felújításai során hol volt elő-
relépés és megtorpanás, és utób-
biakat meg kell próbálja kiküsz-
öbölni. „Másképp csak az anya-
gi oldal, az előlegezés nem fog-
ja megoldani a problémát” – je-
lentette ki Guttmann Szabolcs, 
aki Nagyszeben főépítészeként 
részt vett hasonló munkában. 
Rámutatott, az ottani csapatnak 
három évébe telt, hogy feltérké-
pezze, kik laknak az adott város-

részben, milyen gondokkal küsz-
ködnek, volt-e konkrét beavatko-
zás. Szociális és gazdasági szak-
emberek is kellenek a csapat-
ba, mivel a belvárosi lakóközös-
ség sokszínű, és az eddigi sür-

gős beavatkozások során előfor-
dult, hogy bár „beállványozták 
az épületet, alagutat tettek”, utá-
na egy-két szociális eset miatt le-
állt a munkálat. „Ezekre meg kell 
találni a megoldást, az anyagi se-
gítséget, nem elég az előleg” – je-
lentette ki Guttmann, példaként 
említve, hogy Szebenben 98 szá-
zalékos önkormányzati finanszí-
rozást kellett eszközölni ahhoz, 
hogy egy műemlék kaput meg-
mentsenek. Kifejtette, ezt a szak-
értő csapatot a városháza kere-
tében vagy mellette, szerződé-
ses alapon is létre lehetne hoz-
ni, de fontos, hogy megalakuljon, 
hasonló problémák felmerülése 
esetén válaszolni tudjon. Kérdé-
sünkre, hogy szerinte a szakma 

mennyire támogatja majd észre-
vételeivel a stratégia javítását, ki-
jelentette: „Reménykedünk, hogy 
meghallgatnak”.

Nagyvárad, a követendő példa?

Dan Tarcea alpolgármester de-
cemberben jelentette be, hogy 
a polgármesteri hivatal új sza-
bályzat elfogadását tervezi a 
homlokzatfelújítási program ke-
retében: nagyváradi mintára ön-
kormányzati pénzből korszerűsí-
tenék azokat az épületeket, ame-
lyeknek tulajdonosai nem hajlan-
dók a tatarozásra. A kamatmen-
tes kölcsönre épülő, Nagyvára-
don sikeresen alkalmazott stra-
tégiát egyébként egy szeptembe-
ri konferencián maga Ilie Bolojan 
polgármester javasolta a kolozs-
vári városvezetésnek, és úgy tű-
nik, megfogadják a tanácsát. „Ha 
néhány évvel ezelőtt meglett vol-
na ez a törvényes lehetőségünk, 
Kolozsvár most másként nézne 
ki” – jelentette ki Emil Boc. Igaz, 
a nagyváradi stratégia is módosí-
tásra szorult, miután a társashá-
zak esetében több tulajdonos be-
perelte a polgármesteri hivatalt, 
azt állítva: ő felújítaná ingatlan-
ját, de az erre nem hajló szom-
szédok akadályozzák ebben. En-
nek hatására a városvezetés lét-
rehozott egy pénzalapot, amely-
be a felújításra hajlandó lakosok 
befizethetik a költségek rájuk 
eső részét, és ebből a polgármes-
teri hivatal végezteti el a mun-
kát. A szintén több évre beüte-
mezett homlokzatfelújítási prog-
ramnak Váradon már megvan-
nak az első látványos eredmé-
nyei. Guttmann Szabolcs kérdé-
sünkre elmondta, bár részlete-
iben nem ismeri az ottani prog-
ramot, úgy véli, az, hogy Vára-
don megtörtént az előrelépés, an-
nak köszönhető, hogy az önkor-
mányzat is beruházott épületek-
be. „Olyannyira, hogy meg is vá-
sároltak ingatlanokat, és azokat 
EU-s pénzből felújították. Ez egy-
értelműen nagyon jó lépés volt” – 
jelentette ki a szakember.

A leromlott épületek homlok-
zatának felújítására egyébként 
a tulajdonosaikra kivetett több-

letadó is ösztönzően hat, idén 
ez mindkét városban az ingat-
lanadó hatszorosa, miután janu-
ártól Váradon is a törvény által 
megengedett maximális szintre 
emelték. A drasztikus intézke-
dést követő első, 2017-es évben – 
mint arról beszámoltunk – mind-
két városban számottevően meg-
nőtt az épületüket felújító vagy 
azt tervező, azaz építkezési en-
gedélyt igénylő tulajdonosok szá-
ma. A többletadó révén ráadásul 
a városvezetés jelentős bevétel-
re is szert tesz, Váradon például 
a sok romos bérpalota, gyárépü-
let miatt euróezrekkel gazdagod-
hat a városkassza. 

PAP MELINDA

Hitel formájában ösztönözné a belvárosi műem-

lék épületek felújítását a kolozsvári városvezetés, a 

homlokzatfelújítási program e célból tervezett mó-

dosítása ütemtervet is tartalmaz. Ezzel követnék 

az immár eredményeket hozó nagyváradi példát.

Kezdődhet az épületrehabilitáció. Felgyorsítanák a munkálatokat

Guttmann Szabolcs építész jónak tartja a módosí-
tásokat, de úgy véli, sok esetben nem elég az 
előfinanszírozás, nagyobb arányú támogatásról is 
kellene szóljon a homlokzatfelújítási stratégia. 




