Erdélyi tudósítások

2019. augusztus 28.
szerda

VEZÉRCIKK

HARMADSZOR FUT NEKI A VÁLASZÚTI BÁNFFY-KASTÉLY RESTAURÁLÁSÁNAK A MEGYEI TANÁCS

Kastélyfelújítók kerestetnek

Harmadjára is meghirdette a
közbeszerzési eljárást a válaszúti
Bánffy-kastély felújítására a
Kolozs megyei önkormányzat. Az
első két licit iránti érdektelenség
fő oka az eredetileg túl szűkösre
szabott költségvetés lehetett,
mondta el a Krónikának Vákár
István alelnök.
» PAP MELINDA

Ú

jabb, harmadik közbeszerzési eljárást írt ki Kolozs megye
egyik legértékesebb műemlékének, a válaszúti Bánffy-kastélynak a
felújítására a megyei önkormányzat,
miután első két alkalommal egyetlen
cég sem jelentkezett a nagyszabású
munkálatra.
Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke egyrészt az eredetileg
túl szűkösre szabott költségvetéssel,
valamint a projekt összetettségével indokolja az ajánlatok hiányát.
„Maguk a cégek is jelezték, hogy ezt
a munkát annyi pénzből nem lehet

elvégezni” – részletezte a felújítás
körüli bonyodalmakat a Krónika
kérdésére az RMDSZ-es politikus.
Elmondta, tavaly év végén, illetve
idén februárban is meghirdették a
tendert, majd a két kudarc után a
megyei tanács illetékesei piackutatást végeztek, és újabb összeggel
egészítették ki az eredeti költségvetést. Az uniós projekt elfogadása
óta ugyanis a kormány megnövelte
a minimálbért, így nőttek a bérek az
építkezési szektorban, illetve az építőanyagok ára is drágult.

Vákár: nincs veszélyben
a projekt

Az áprilisi tanácsi határozat értelmében a kastély és kastélypark felújításának megnövelt becsült költsége 22
millió lej áfa nélkül, az ajánlatokat
szeptember 17-én 15 óráig várják.
A válaszúti Bánffy-kastély kulturális
és turisztikai hasznosítása című projekt alapfi nanszírozását amúgy az
Európai Unió biztosítja, miután 2017ben közel 20 millió lej értékű támogatást nyert a 2014–2020 Regionális
Operatív Program keretében.

A válaszúti Bánﬀ y-kastély
Kolozsvártól 26 kilométerre, a Kallós Zoltán által létrehozott válaszúti
néprajzi múzeumtól pár száz méterre, míg a bonchidai Bánﬀy-kastélytól
hét kilométerre található a Bánﬀy-kastély. A 4,5 hektáros területet felölelő,
neoklassziku-eklektikus stílusban épült kastély és környéke a Bánﬀy család
nyári rezidenciája volt. A főúri családnak már a 18. század második felében
állt az udvarháza Válaszúton, de az 1848-as forradalomban nagyon megrongálódott, és a 19. század második felében nyerte el jelenlegi formáját.
A kastély legnagyobb értékét a viszonylag épen megőrzött belső burkolatok képezik. A csarnok földszinti falait tölgy- és kőrisfából készült neoreneszánsz jellegű burkolat borítja. Az ebédlőben a fafaragványok mellett
a berendezési tárgyak nagy része is fennmaradt. A terem fő ékessége a
zöld mázas cserépkályha, melynek a két oldalfalán a magyar történelem
jelentős pillanatait ábrázoló domborművek láthatók. A kastélyparkot a
nemesi családok tulajdonában levő egyik legszebb zöldövezetként tartják
számon. A kommunizmus idején államosított épületben 2007-ig kisegítő
iskola működött, azóta nincs használatban. A Bánﬀy család bárói ágához
tartozó utolsó tulajdonosai örökösök nélkül haltak meg, így a kastélyt a
rendszerváltozás után senki nem igényelte vissza.

Bár egy éve késik a kivitelezés,
Vákár István szerint nem áll fenn a
veszély, hogy elveszítsék az uniós támogatást, hiszen ilyen nagy léptékű
munkálatok esetében lehetősége van
arra, hogy elhalasszák a határidőt.
Az eredetileg 42 hónaposra tervezett
kivitelezési időben kívül és belül egyaránt felújítanák az épületet és parkosítanák a körülötte lévő területet. A
megyei alelnök arra is kitért, hogy a
parkosítási munkálat is kihívás elé állítja a kivitelezőt, mivel nagy méretű
fákat kell ültetnie és 5-6 éves garanciát vállalnia ezekre.

Kihívás a neoreneszánsz
berendezés felújítása

Az ennél is nagyobb kihívást azonban
kétségkívül a belső munkálatok, a
neoreneszánsz faburkolat és bútorzat
helyreállítása jelenti, mely egyedülálló Erdélyben, és értéke felbecsülhetetlen. Vákár István elmondta: ez
szerencsére jó állapotban van, így
inkább tisztítási munkálatokra, illetve pár hiányzó elem pótlására lesz
szükség, amit külön szakembergárda
felügyel majd. „Ez egy nagyszabású,
komplex projekt, akár a kolozsvári
Szent Mihály-templom restaurálása,
így népes szakembergárda felügyeli.
Minél felkészültebb kivitelezőre lenne
szükség, bízunk benne, hogy akad jelentkező” – reménykedik az RMDSZes politikus.
A felújítás után a kastélyban kulturális központ működik majd, az
új, ezután létrehozandó intézmény
a megyei tanács fennhatósága alá
tartozik, és saját alkalmazottai lesznek. A kulturális intézményben tárlatokat, komolyzenei koncerteket,
divatbemutatókat, konferenciákat
tartanak majd, de az értékes belső
berendezést is meg lehet csodálni.
Az uniós szerződés alapján a felújítást követő első öt évben ingyen
látogathatják majd az érdeklődők.
A felújítás elsődleges célja ugyanis
minél több turista vonzása, illetve a
település gazdaságának fellendítése.
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A belső neoreneszánsz burkolat értéke felbecsülhetetlen. Májusban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megcsodálta
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Politikai játszmák
a választóközönségnek

Minden bizonnyal létezik a romániai választópolgárok
egy rétege, amelynek meggyőződése, hogy nyomós érvek vezettek a bukaresti balliberális koalíció felbomlásához, a 2016-os parlamenti választás előtt kötött
politikai kényszerházasság már semmiképpen sem
húzhatta tovább, és a távozást választó fél az ország
érdekeit szem előtt tartva választotta a szakítást. Nem
árt azonban, ha ezek a polgárok kĳózanodnak/kiábrándulnak kicsit, és rálátást nyernek a hosszabb ideje
lappangó, ám a hét elején kirobbant kormányválság
valódi okaira.
Amelyek mögött nem egyebek húzódnak, mint vegytiszta (párt)politikai érdekek, választási kalkulációk.
Ne feledjük, hogy a következő egy év során három
megmérettetést – idén novemberben államelnökit, jövőre pedig helyhatóságit és parlamentit – rendeznek
Romániában, az ezekre való felkészülés pedig minden
egyebet felülír a politikai szereplők szempontjából. Jól
tudja ezt a mostani kormánykravál kirobbantásában
oroszlánrészt vállaló Călin Popescu-Tăriceanu is, aki
belátta: az EP-választáson elszenvedett kudarc (az
ALDE nem szerzett brüsszeli mandátumot), a kormányzati szerepből fakadó erodálás miatt mindenképpen
meg kell szabadulnia a PSD jelentette ballaszttól, ha
labdába akar rúgni a jövő évi megmérettetéseken.
A tekintetben mégsem áll össze a kép, hogy miért
mondott le hirtelen a szenátus elnöke a hőn áhított
államfőjelöltségről, és sorakoztatta fel alakulatát egy
függetlenként induló színész mögé, amikor az elmúlt
hónapokban folyamatosan azt adta a szociáldemokraták értésére, mennyire neki kíván vágni a Cotroceni-palotáért rendezendő idei megmérettetéseknek. Meglehet, zsarolás áll a háttérben, valószínűleg azonban
sohasem fogjuk megtudni, mint ahogy máig homály
fedi, miért lépett vissza egy másik liberális politikus,
Crin Antonescu a 2014-es államfőválasztáson való
részvételtől, és hagyott fel a politizálással. Mindenesetre Tăriceanu „kiugrását” alaposan hitelteleníti,
hogy az elmúlt években teljes mellszélességgel támogatta a jelenleg börtönbüntetését töltő Liviu Dragnea
vezette PSD kártékony intézkedéseit, elsősorban az
igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítását
célzó kezdeményezéseket. Nem beszélve a kormány
gazdasági-pénzügyi kapkodásáról, amelynek kapcsán
csak most, fél lábbal ellenzéki pozícióban hajlandó
elismerni az ALDE elnöke, hogy nagy bajok vannak a
nemrég kiegészítésen átment költségvetés körül…
A koalíció felbomlása és az ebből fakadó kormányválság első számú előidézője ugyanakkor egyértelműen a
saját pecsenyéjét sütögető Victor Ponta. A kormányfői
és a PSD elnöki posztjáról 2015-ben lemondani kényszerült politikus nagy lendülettel készíti elő a terepet
politikai visszatéréséhez azóta, hogy a bíróság tavaly
alapfokon felmentette a korrupcióval összefüggő vádak alól. Ennek érdekében kitartóan munkálkodik az
EP-választáson elszenvedett történelmi vereségével,
valamint Dragnea hűvösre kerülésével amúgy is megygyengült PSD szétverésén, hogy aztán az egykor általa irányított mamutpárt romjain létrejövő új politikai
konstrukció élén visszakerüljön a Dâmbovița-parti
politikai élvonalába. Fontos viszont, hogy Ponta nem
most akar hatalomra kerülni, legfontosabb célja a lehető legnagyobb esélyekkel indulni a 2024-es államfőválasztáson. De jelenleg ugyanígy egyetlen parlamenti pártnak sem érdeke átvenni a kormányrudat, ami a
következő időszakban valószínűleg kiderül, amikor a
Dăncilă-kabinet sorsának alakulása a parlament elé
kerül. Vitézkedjen a PNL bizalmatlansági indítvánnyal,
fenyegetőzzön az USR előre hozott választásokkal, követeljék a kormány távozását bármilyen nagy garral a
kisebb ellenzéki pártok, igazából egyiküknek sem áll
érdekében a hármas választást megelőzően beülni a
hatalomba. Arra játszhatnak rá, hogy hadd maradjanak
– és erodálódjanak – átmenetileg kormányon a szociáldemokraták, Dăncilának az államfőválasztáson való
borítékolható leszereplését, Klaus Johannis várható
újrázását követően pedig majd csak össze lehet állítani egy ugyancsak átmeneti bábkormányt a parlamenti
megmérettetésig. A lényeg: a politikai élet szereplői jól
kikalkulált stratégiai játszmák és politikai érdekek mentén kidolgozott forgatókönyvek alapján játszanak majd
a választóközönségnek.

