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A lebutított
üzenetek éve

Klaus Johannis éve volt 2019 a romániai politikában. 
A szürke, nehezen fogalmazó államfő maga alá gyűrte 
a nemzeti liberálisokat, bólintása nélkül még levegőt 
sem vesznek a pártban. A korrupt PSD elleni harc jelsza-
va elégségesnek bizonyult a PNL sikeréhez az európai 
parlamenti megmérettetésen és nagyarányú győzelmet 
hozott Johannisnak az elnökválasztáson. A jogállamiság 
védelmének állandó hangoztatása, a nyilvános aggódás 
Románia európai irányultságáért elég volt ahhoz, hogy 
Johannis uniós vezetői berkekben is megmaradjon az el-
ismerő hátba veregetéseket gyűjtő politikusok listájának 
élén. Az unalmas szász nem könnyítette meg a politikai 
elemzők életét, amikor sikereinek miértjét fürkészték, 
de ezért a legkevésbé neki kell magyarázkodnia. A po-
litikában egyetlen hiteles fokmérő létezik a teljesítmény 
megítélésékor: a választásokon való szereplés, azaz a 
voksolók véleménye. Ez utóbbi pedig Johannist, s az ő 
lebutított üzenetét igazolja.

Magyar szempontból a visszaszorulás éve az idei. 
Az RMDSZ tavasszal a hosszabbítás perceiben ugrott 
ki a vesztésre álló szociáldemokraták ölelő karjaiból, 
és a politika senki földjén találta magát. Azóta is ott 
van. Ami egyben azt jelenti, hogy az erdélyi magyar 
közösség érdekei zárójelbe kerültek. Az európai parla-
menti választások két okból kifolyólag is új helyzettel 
szembesítették az RMDSZ-t. Az egyik a román térfélen 
is hangsúlyosan megjelent mozgósítás. Ha ez eddig a 
PSD és az RMDSZ sajátja volt, az idén először minde-
gyik politikai szereplő a maximumot próbálta kihozni 
szavazóbázisából, ami értelemszerűen magas részvé-
teli arányt eredményezett. A másik új elem egy olyan ro-
mán párt, az USR megjelenése, amely magyar voksok-
ra is hajt, s amelynek különösebb erőfeszítésre sincs 
szüksége a meggyőzéshez a fi atalos imázsra nyitott 
magyarok körében. Az RMDSZ ősszel, az elnökválasz-
táskor már e két „veszélyforrásra” hangolva építette fel 
Kelemen Hunor kampányát, részsikerrel.

Részsikereket hozott 2019 a kormányzó Fidesz, de a 
sokarcú ellenzék számára is Magyarországon. Az euró-
pai parlamenti választásokon aratott magabiztos győ-
zelem után ősszel komoly szavazói fi gyelmeztetéseket 
kapott Orbán Viktor pártja, Budapest irányítása is az 
ellenzék kezébe került. Idén először sikerült egységesen 
indulnia az önkormányzati megmérettetésen annak a 
magyaországi ellenzéknek, amelyet a szélsőjobboldal-
ról szavakban elmozdulni próbáló Jobbiktól egészen a 
romániai USR gyenge hasonmásának tűnő Momentu-
mon keresztül a szocialistákig és Gyurcsány Ferenc De-
mokratikus Koalíciójáig csak a jelenlegi kormány leváltá-
sának szándéka tart össze.

Nemzetközi szinten a nagyhatalmi erőviszonyok lassú 
átrendeződésének folytatását hozta 2019. Donald Trump 
újfajta – olykor hajmeresztő vezetési stílusa –, némileg 
karikírozott formában jeleníti meg a bikkfanyelvre épü-
lő, az emberek aggodalmait elitista magyarázgatással 
leépíteni próbáló politikai világ válságára adott választ. 
Washington befelé fordulása, az Európai Unió folytatódó 
gyengélkedése, Emmanuel Macron ravasz igyekezete a 
távozásra készülő Angela Merkel háttérbe szorítására, 
Putyin Oroszországának zavartalan menetelése és Kína 
állandósult térnyerése az idén is egy olyan folyamat 
részét képezte, amelynek a végét ma nem tudjuk meg-
jósolni. Ahogyan azt sem, mit hoz a pezsgős koccintást 
követő 2020 a mindig kiszámíthatatlan politikában.
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Már a mai kormányülésen döntés 
születhet a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zeneakadémia új székhe-
lyéről, miután Ludovic Orban 
kormányfő személyesen hozta 
szóba a témát a kabinet tagjainak 
pénteki találkozóján.

 » PAP MELINDA

Ú j székhelyet hozhat az új év 
a kolozsvári Gheorghe Dima 
Zeneakadémia számára, miu-

tán Ludovic Orban kormányfő sze-
mélyesen szólalt fel az intézmény 
jelenlegi helyzetének mielőbbi ren-
dezése érdekében. A miniszterelnök 
a kormány pénteki ülésén hozta 
szóba a kolozsvári konzervatórium 
évek óta megoldatlan helyzetét, és 
felszólította a kabinet tagjait, hogy 

már a mai kormányülésen tűzzék 
napirendre azt a kormányhatáro-
zat-tervezetet, melyben az új szék-
hely műszaki-gazdasági mutatói 
szerepelnek. „Helyzet van. Nem lesz 
hol működjön az intézmény, ha nem 
hagyjuk jóvá a műszaki-gazdasági 
mutatókat, hogy elkezdődhessen a 
beruházás” – idézte a Transilvania 
Reporter a kormányfő oktatási mi-
niszterhez intézett szavait. Emil Boc 
kolozsvári polgármester, a kormány-
fő párttársa tíz éve ígér új székhelyet 
a kolozsvári felsőoktatási intézmény 
számára. Az erdélyi zenei képzés 
fellegváraként számontartott intéz-
ményben az elmúlt 20 évben nyolc-
szorosra nőtt a diákok száma, több 
mint ezer fi atal végzi itt zenei tanul-
mányait alap-, mester- és doktori 
képzésen. Így a jelenlegi Király (I. C. 
Brătianu) utcai székhely szűkös, fel-
szerelés tekintetében pedig elavult. 

Dan Tarcea kolozsvári alpolgármes-
ter novemberben számolt be a jó 
hírről, miszerint a zeneakadémia új 
székhelye a Monostor negyedben, a 
Bucium utcában lesz, ahova koráb-
ban a regionális kórházat tervezték. 
Az alpolgármester szerint ugyanis 
az előző kormány által befagyasz-
tott több kolozsvári projekt közül az 
Orban-kabinet elsőként a konzerva-
tórium új székhelyére utal ki pénzt, 
hogy felújíthassa a romos monosto-
ri épületet. Az erre vonatkozó kor-
mányhatározat-tervezetet már közzé 
is tette a fejlesztési minisztérium. 
A kolozsvári Gheorghe Dima Zenea-
kadémia jelenlegi formájában 1919 
óta működik; elődje a Kolozsvári 
Magyar Zeneakadémia, melyet 1819-
ben alapítottak a kincses városban, 
ebben magyar és német nyelven 
folyt zenei oktatás. Az intézményben 
1922 óta zenetanárokat is képeznek.

TÁMOGATÓRA LELT A KORMÁNYFŐ SZEMÉLYÉBEN A KOLOZSVÁRI KONZERVATÓRIUM

Új székhely a zeneakadémiának

FO
RR

ÁS
: 

O
RA

DE
A.

RO

Az új tetőzet már elkészült, májusra a homlokzatokat is újratatarozzák

 » P. M.

Két villanyszerelő hibájából ke-
letkezhetett tűz tavaly a nagy-

váradi főtér egyik ékességében, a 
görögkatolikus püspöki palotában. 
Az ügyészség a Bihoreanul hetilap 
kérdéseire válaszolva közölte: bűn-
vádi eljárást indítottak az Electri-
ca vállalat két alkalmazottja ellen. 
Az ügyészek szerint a villanysze-
relőknek aznap a közelben, az ut-
cai közvilágításnál kellett sürgősen 
beavatkozniuk, és tévesen kötötték 
vissza a vezetékeket. Ez okozhatta a 
palotában keletkezett rövidzárlatot, 

majd a tüzet, melyben a műemlék 
épület teljes tetőzete megsemmisült, 
és az értékes díszítéssel, bútorzattal 
felszerelt első emelet is kiégett. Az 
ügyészek a két villanyszerelőt gon-
datlanságból elkövetett rongálással 
vádolják. Az Electrica vezetősége a 
lapnak azt nyilatkozta, nem lát ösz-
szefüggést alkalmazottai és a tűzeset 
között, így nem is indított belső vizs-
gálatot az ügyben. 

A nagyváradi Szent László tér 
egyik ékességeként ismert görög-
katolikus püspöki palota tavaly au-
gusztus 25-én égett le. A lángok este 
kilenc óra után csaptak fel az épület 

tetőszerkezetében; a hatóságok ele-
inte azt gyanították, hogy ezeket a 
műemlék épület díszkivilágításánál 
beállt rövidzárlat okozhatta. A tűzzel 
több mint száz tűzoltó próbált meg-
birkózni, és fél órával éjfél után sike-
rült eloltani, annak viszont már nem 
tudták elejét venni, hogy a műem-
lékben jelentős kár keletkezzen. Ilie 
Bolojan polgármester a tűzeset után 
bejelentette, hogy az önkormányzat 
helyreállítja az impozáns ingatlant, 
amelyet a tragédia után a helyi ön-
kormányzat 20 évre haszonbérbe 
vett a görögkatolikus püspökségtől. 
Az új tetőzet már elkészült, májusra 
a homlokzatokat is újratatarozzák. 
A belső terek helyreállítása már hosz-
szabb időt vesz igénybe, így a tervek 
szerint két éven belül nyílhat meg 
az ide tervezett kulturális központ. 
A homlokzat felújítása a tervek sze-
rint nyolc hónapig tart majd, értéke 
áfa nélkül 2 270 202 lej. 

A barokk és a rokokó stílusjegyeit 
ötvöző görögkatolikus püspöki pa-
lotát Nagyvárad neves építésze, ifj . 
Rimanóczy Kálmán tervei alapján 
1903-ban kezdték el építeni, 1905-
re készült el. 1948-ban elkobozták, 
és a népművészeti iskolát helyezték 
el a falai között. Később a megyei 
könyvtár működött benne. 1989 után 
visszakerült jogos tulajdonosához, a 
görögkatolikus püspökséghez, mely 
példásan restauráltatta.

Emberi mulasztás okozhatta a palotatüzet




