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Nagyvárad fejlesztésre szánt 
költségvetéséből 1,8 millió 
euró értékben a lakosság 
javaslatai és szavazatai 
alapján kiválasztott terveket 
támogat a városi önkor-
mányzat. Hasonló lehetőség 
2017-ben adódott először, 
de azzal nem élt ilyen 
mértékben sem a civil, sem 
a politikai szféra. A tavaly 
meghirdetett lehetőség siker-
történetnek ígérkezik.

→ SÜTŐ ÉVA

A bihari megyeközpont pol-
gármesteri hivatala tavaly 
ősszel hirdetett pályáza-

tot a nagyváradiaknak, hogy ad-
janak ötleteket arra, az önkor-
mányzat milyen városfejlesztési 
beruházásokat valósítson meg 
2019-ben. A polgármesteri hiva-
tal szerette volna bevonni a la-
kosságot a város fejlesztésének 
tervezésébe, és közelebb vinni 
a polgárokhoz a döntéseket a 
közpénzek befektetésének mód-
járól. A kiírást azzal indokolta, 
hogy az adófi zetők jobban lát-
ják a fejlesztés szükségszerűsé-
gét városnegyedekre lebontva, 
mint a városi hivatalnokok.

A kezdeményezésnek nagy 
sikere volt, a felhívásra több 
fejlesztési ötlet érkezett. Az 
előterjesztett 96 javaslatból 52 
megvalósítható tervet válasz-
tottak ki, amelyeket lakossági 
közvitára és szavazásra bocsá-
tottak, hogy a legtöbb pontot 
összesítő tíz terv kivitelezésé-
nek kiadásait belefoglalhas-
sák a város költségvetésébe.

A hat kategóriában szava-
zásra bocsátott ötletek között 
játszóterek, parkok, tömegköz-
lekedési megállók, parkolóhe-
lyek, nyilvános vécék, sport-
pályák, közterületek, vízparti 
sétányok létesítési vagy korsze-
rűsítési tervei szerepeltek.

Tabula Varadiensis 
és Amerika felfedezése
Az RMDSZ nagyváradi szervezete 
megbízásából Pető Dalma városi 
önkormányzati képviselő foglal-
kozott a részvételi költségvetés 
tervezetének kivitelezésével és 
dokumentációjának elkészítésé-
vel. Ezek között volt a Biharpüs-
pöki lakónegyedben egy sport- és 
szabadidőpark létrehozása, vala-
mint a nagyváradi vár keleti ka-
pujánál egy parkoló létesítése, de 
ez utóbbi nem került be az első tíz 
támogatandó tervezetbe.

A szervezet támogatta a Várad 
volt a világ közepe című tervet is, 
amely az egykori „nulladik dél-
körnek” (a greenwichi kezdődél-
kör elődje) fog emléket állítani a 
várban. E legendás délkör Mátyás 
király idején szelte át Nagyvárad 
híres erődjét. Története dióhéj-
ban arról szól, hogy Vitéz János 
püspök 1455-ben hozta létre a 

Magyar Királyság első csillagvizs-
gáló intézetét Váradon, amelynek 
vezetésével a bécsi Georg Pauer-
bachot bízta meg. Az obszervató-
rium kutatói a Hold és a csillagok 
helyzetére vonatkozó megfi gyelé-

seket a Tabula Varadiensis című 
munkában gyűjtötték össze. 
A földrajzi hosszúság meghatá-
rozására a csillagvizsgálóban a 
váron keresztülhaladó kezdő dél-
kört jelölték ki, amelyet több mint 

200 évig (1464–1667) használtak 
vonatkoztatási hosszúsági vonal-
ként. Mivel ekkoriban a Tabula 
Varadiensis volt az egyik leg-
pontosabb elérhető gyűjtemény, 
Kolumbusz Kristóf Amerika felé 
tartó hajója is ezt használta.

A város „mauzóleuma”
Az Erdélyi Magyar Néppárt is tá-
mogatott terveket, amelyek előter-
jesztését Moldován Gellért Lajos, a 
párt nagyváradi szervezetének el-
nöke készítette el. E tervek a neo-
lóg zsidó temető rendbetételét, a 
rogériuszi víztorony kilátóvá és ki-
állítótérré való átalakítását, vala-
mint a Petőfi -park (Schlauch-kert) 
rendbetételét célozták. Jól ismert 
tény, hogy a nagyváradi zsidó te-
metőnek már az 1870-es évektől 
komoly története és kiemelt mű-
vészettörténeti jelentősége van. A 
monumentális síremlékek alatt a 
város fontos személyiségei alusz-

szák örök álmukat, mint Deutsch 
K. Ignác, üveg- és porcelán-nagy-
kereskedő, Emőd Tamás költő, 
Grünwald Jenő és Szántó Dezső 
vasgyárosok, Laszky Ármin, a 
Szabadság napilap tulajdonosa, 
Grósz Menyhért orvos, az Ador-
ján, a Moskovits, a Sonnenfeld és 
a Weiszlovits családok tagjai, Bö-
szörményi Emil ügyvéd vagy Nyi-
szli Miklós orvos, aki az auschwitzi 
koncentrációs táborban átélteket 
örökítette meg az Orvos voltam 
Auschwitzban című kötetében.

A temető rendbetétele nem 
csak erkölcsi kötelesség. Felújí-
tását követően akár turisztikai 
célponttá is válhat. Egyébként 
a legendás múltú temető tervét 
Farkas László helytörténész kez-
deményezte. Ő mondta el többek 
között a temető elhanyagoltságá-
nak okát, ami abból ered, hogy a 
városban már csak az ortodox zsi-
dók gyakorolják vallásukat.

A VÁROS LAKOSAI SZAVAZÁSSAL DÖNTÖTTEK A PECE-PARTI PÁRIZS LEGFONTOSABB 2019-ES BERUHÁZÁSAIRÓL

Amikor Várad volt a világ közepe

→  A hat kategóriában sza-
vazásra bocsátott ötletek 
között játszóterek, parkok, 
tömegközlekedési megál-
lók, parkolóhelyek, nyilvá-
nos vécék, sportpályák, köz-
területek, vízparti sétányok 
létesítési vagy korszerűsíté-
si tervei szerepeltek.
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A neológ zsidó temető egyedien szép, monumentális síremlékei alatt a város kiemelkedően fontos személyiségei alusszák örök álmukat

Moldován Gellért Lajos, az EMNP váradi szervezetének elnöke, a projektek előterjesztőjeFarkas László váradi helytörténész, a javaslatok egyik fontos népszerűsítője




