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Püspöki ajándék a városnak
A nagyváradi helytörténész a 
Petőfi -park (Schlauch-kert) tör-
ténetét is ismerteti: Schlauch 
Lőrinc bíboros az 1800-as évek 
végén a püspöki palota kertjé-
ből a városnak adományozott 

egy területet. Az 1890-ben befá-
sított kertet a nagyváradiak ma 
inkább Petőfi -parkként ismerik. 
Az itteni magyarság számára 
ugyanakkor különös jelentőség-

gel bír, hiszen három kiemelten 
fontos, magyar vonatkozású 
szobor is itt kapott helyet: Petőfi  
Sándor, Bethlen Gábor és József 
Attila. A park rendbetételének 
kezdeményezője ismeretlen, 
azonban a néppárt helyi szer-
vezete is kiemelten fontosnak 
tartotta a felújítást – fűzi hozzá 
Moldován Gellért Lajos. Annál 
is inkább, mivel minden márci-
us idusán itt koszorúzzák meg 
a nemzet költőjének szobrát. 
Teraszos cukrászdát és térzenei 
pavilont is álmodnak ide. A rá-
fordítandó költséget 150 ezer eu-
róra becsülik.

Kilátót egy lepusztult 
víztoronyból!
A Rogériusz-negyedet egy, a 
kommunista érából ott rekedt 
ormótlan, elhagyatott víztorony 
csúfítja. Holló Barna váradi kép-
zőművész igen összetett rendel-
tetést álmodott az ingatlannak. 

Abból a meggondolásból, hogy 
Nagyvárad mindig is otthont 
adott a különböző művészeti 
ágak képviselőinek, így a kép-
zőművészeknek is, elsősorban 
kiállítótermekre gondolt. Kilá-
tóvá való átalakítása (mintegy 
200 ezer eurós befektetéssel) 
pedig hasznos kezdeményezés, 
ami pezsgővé teheti majd a város 
kulturális életét, turisztikai lát-
ványosságait. Holló Barna kép-
zőművész, nyugalmazott tanár 
már a 80-as években megalkotta 
ezzel kapcsolatos elképzeléseit. 
Átépítése eredményeként nem-
csak kulturális rendezvényeknek 
adhat otthont, de működhet itt a 
városi önkormányzat kirendelt-
ségi irodája is. A torony tetején 
napelemes energiagyűjtő szol-
gáltatja majd a villamos energiát. 
Más szóval egy parlagon hagyott 
objektum igazi színfoltja lehet a 
negyednek, ha megvalósulnak a 
vele kapcsolatos elképzelések.

→ A zsidó temető rendbe-
tétele nem csak erkölcsi 
kötelesség. Felújítását 
követően akár turiszti-
kai célponttá is válhat. 
Egyébként a legendás 
múltú temető tervét Far-
kas László helytörténész 
kezdeményezte. 

Monstrumból turisztikai célpont? Kilátó és kiállítótér lesz a rogériuszi lepusztult víztoronyból

→ A város tíz százaléka szavazott

A javaslatokra két fordulóban lehetett leadni a szavazatokat: az elsőben 13836 online 
szavazatot kaptak a tervek. A második fordulóban tíz különböző városrészben meghir-
detett, szavazással egybekötött lakossági fórumon 8477 szavazatot adtak le a részt-
vevők. A kezdeményezés népszerűségét jelzi, hogy a város lakosságának mintegy 10 
százaléka részt vett az ötletek kiválasztásában – mondta sajtótájékoztatóján Florin 
Birta alpolgármester. A két nagyváradi magyar érdekvédelmi szervezet tehát sikeresen 
buzdította részvételre szimpatizánsait, az általuk közösségi szempontból is fontosnak 
tartott öt projektre. A kivitelezésre javasolt tervezetek összesített listájának második, 
harmadik és negyedik helyén az Erdély Magyar Néppárt nagyváradi szervezete által 
támogatott tervek végeztek. A neológ zsidó temető rendbetétele 1446, a Rogerius-vá-
rosnegyedben lévő víztorony kilátóvá és kiállítótérré való átalakítása 1228, a Petőfi  
park (Schlauch-kert) felújítása pedig 1181 szavazatot kapott. Az RMDSZ nagyváradi 
szervezete által támogatott, a váradi váron keresztülhaladó kezdő délkör emlékmű-
vének felállítása 974 szavazattal a hatodik helyre került, a biharpüspöki lakónegyed-
beli sport- és szabadidőpark létesítésének terve 967 szavazatot kapott, így a hete-
dik helyen végzett. A nagyváradiak a gyalogátkelők led-világítású kĳ elzését tartották 
a legfontosabbnak, a terv 2269 szavazatot kapott. Moldován Gellért Lajos utóbbival 
kapcsolatban elmondta: ezt is a néppárt városi szervezetének egyik tagja nyújtotta 
be (Székely Betty), viszont megelőzte a közlekedési rendészet, így ez az intézmény 
tudhatja magáénak a sikeres javaslatot. Bekerült még az első tízbe a megyei kórház 
előtti parkoló kiépítése, parkok létesítése a Grigorescu- és a Tineretului negyedben és 
egy kerékpárkölcsönző terve is. Nagyvárad idei költségvetéséből a tíz városfejlesztési 
terv kivitelezése előreláthatóan 1,8 millió euróba kerül majd – közölte a sajtóval Florin 
Birta alpolgármester.
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