
3

Ditróból a világ

Egy íróasztal mellől nehéz megítélni, mi zajlik ponto-
san egy kis, hagyományosan zárt közösségben. A hí-
rek alapján Gyergyóditróban két, Srí Lankából érkezett 
pékségi alkalmazottnak azért kellett még a telepü-
lésről is elköltöznie, mert nem fehér a bőrük színe, s 
ezért sokan félnek tőlük, vagy egyszerűen zavarnak a 
jelenlétükkel. Kézenfekvő, talán jogos is felháborodni, 
megdöbbenni, lenézően ítélkezni erről a kis székely 
közösségről, de ilyen és ehhez hasonló reakciók ezer-
szám vannak Európa nyugati, s magát fejlettebbnek 
tartó részein is. Ami ugyanakkor senkit nem ment fel 
semmi alól, csupán a Ditróban történtekre való nagy 
rácsodálkozást oldhatja picit. A büszke rasszista és a 
tájékozatlan, félretájékoztatott rettegő között olykor 
hajszálnyi a különbség. A migránskérdésben magát 
szakértőnek érző skanzenlakó pillanatok alatt a fele-
sége, lánya testi épségét féltő nemzetvédővé emel-
kedik. Nem kell hozzá több, csak két messziről jött, 
fehérnek jóindulattal sem nevezhető pék.

A gyergyóditrói helyzet kicsiben és tragikomikusan 
ugyan, de mégiscsak olyan folyamatok zagyva egy-
velege, amelyek már évek óta zajlanak Európában, 
Romániában. Azt ma már a legliberálisabbak sem ta-
gadják, hogy az öreg kontinens számára problémát je-
lent a szűnni nem akaró migránsáradat. Amikor profi n 
megszervezett embercsempészek menekültek vagy 
magukat menekülteknek nevezők tömegeit juttatják 
be illegálisan – azaz minden törvényes utat megkerül-
ve – európai államokba, akkor válsághelyzetről beszé-
lünk. Ezzel párhuzamosan létezik egy másik, nehezen 
kezelhetőnek tűnő krízis: az elöregedő, úgynevezett 
jóléti társadalmak fenntartásának ellehetetlenülése.

Vannak olyan európai országok, amelyek az egyik 
válsággal keresnek gyógyírt a másikra. Az ellenőrizet-
lenül érkezőket, a menedékkérőket potenciális mun-
kaerőnek tekintik. És vannak más államok, ahol úgy 
gondolják, szabályozottan érkező, engedéllyel rendel-
kező vendégmunkásokkal pótolják a munkaerőhiányt. 
Románia – akárcsak a kínaiak, vietnámiak, törökök tíz-
ezreit foglalkoztató Magyarország – a második kategó-
riába tartozik. Az idén harmincezer, az Európai Unión 
kívülről érkező vendégmunkásra van szükség Románi-
ában ahhoz, hogy enyhítsék a többmilliós emigráció 
drámai hatásait. A többnyire ázsiai országokból érke-
ző munkavállalók éppúgy a jobb fi zetésért érkeznek 
hozzánk, mint ahogyan a székely fi atal is a magasabb 
bér miatt választja Ausztriát, Kanadát, Ausztráliát vagy 
éppenséggel az Arab-öböl valamelyik országát.

Ha nincs pék, nem lesz helyben sütött gyergyóditrói 
kenyér. De az is tény: ha sok Srí Lankából, Indonéziá-
ból vagy – ad absurdum – a szintén rémisztően távoli 
Galacból érkező munkás veszi át a településről eltávo-
zottak helyét, akkor Ditró kissé változni fog. A helyzet 
pofonegyszerű nagyváradi, kolozsvári, marosvásárhe-
lyi szemmel, de fájdalmasan bonyolult is lehet Gyer-
gyóditróban.

Elkezdi Nagyvárad legrosz-
szabb állapotban lévő műemlék 
épületének, a hajdani pénzügyi 
palotának a felújítását a Bihar 
megyei önkormányzat. Az erre a 
célra szánt 16 millió lej bankköl-
csönből azonban csak a munká-
latok felére futja.

 » PAP MELINDA

T öbbéves patthelyzet után meg-
menekülhet Nagyvárad vala-
mikor egyik legimpozánsabb, 

jelenleg leromlott állagú műemlék 
épülete, az egykori pénzügyi palota. A 
belvárosi ingatlan évek óta lehangoló 
látványt nyújt, miután a Bihar megyei 
önkormányzat visszaperelte a római 
katolikus egyháztól, melynek koráb-
ban visszaszolgáltatták. Most úgy tű-
nik, mégis elkezdődhet a Fő utca 35. 
szám alatti épület felújítása, a megyei 
tanács ugyanis 16 millió lejt fordítana 
a munkálatok elkezdésére abból az 50 
millió lejes bankhitelből, melyet most 
készül felvenni több uniós fi nanszíro-
zású beruházás folytatására.

Önrész kölcsönből
A hosszú lejáratú bankkölcsönre ked-
di ülésén adta elvi beleegyezését a 
képviselő-testület, az 50 millió lejes 
hitelből nyolc befektetést fi nanszí-
roznának – mondta el a Krónikának 
Pásztor Sándor megyei tanácselnök. 
„Idén a megyei tanács büdzséje nagy-
ságrendekkel kisebb, 102 millió lejjel 
kevesebb pénzt kaptunk” – indokolta 
a hitel szükségességét az RMDSZ-es 
elöljáró, aki szerint a kölcsönt a tavaly-
ról megmaradt hasonló nagyságrendű 
összeghez csatolják és beruházásokra 
fordítják. „A megyei tanács nincs el-
adósodva, ennél nagyobb összeg felvé-
telére is alkalmas. A testület megadta 
elvi beleegyezését a hitelfelvételre, ez-
után tárgyalunk a bankokkal, meglát-
juk, milyen lejárattal és feltételek kö-
zött kapjuk a legkedvezőbb kölcsönt. 
Ebből biztosítjuk, hogy folytatódhas-
sanak az önrészt igénylő munkála-
tok, melyekre korábban uniós fi nan-
szírozást nyertünk” – vázolta Pásztor 
Sándor. Ilyen a turisztikai úthálózat 
kiépítése az Erdélyi-szigethegységben, 
melyre korábban 30 millió euró visz-

sza nem térítendő támogatást nyert 
az önkormányzat, a Körösvidéki Mú-
zeum fejlesztése, melyre 5,5 millió 
EU-s pénzt kaptak, két megyei út fel-
újítása, illetve a speciális oktatásban 
részt vevő gyerekek számára építendő 
nagyváradi campus. Ennek felépítésé-
re, illetve a megyei tanács jövendőbeli 
székhelyének szánt pénzügyi palota 
felújítására 16-16 millió lejt juttatná-
nak a kölcsönből, mondta a tanácsel-
nök, aki szerint a fennmaradó összeg 
megoszlik a másik hat projekt között.

Kiírják a tendert
Pásztor Sándor hangsúlyozta, hogy 
a korábban járóbeteg-rendelőként is 
szolgáló pénzügyi palota felújításához 
szükséges dokumentáció elkészült – 
az előtanulmányt és a műszaki doku-
mentációt saját költségére készíttette 
el a megyei tanács, és megvannak a 
különböző engedélyek, az építkezésre 

is, így pár napon belül kiírják a tendert 
a kivitelezésre. Az, hogy a közbeszer-
zési eljárás mennyi időt vesz igénybe, 
számos tényezőtől függ. „Optimális 
számítások szerint, ha nincs óvás, ak-
kor májusban el lehet kezdeni a mun-
kát” – vetítette előre a tanácselnök, aki 
szerint a felújítás minimum 18 hóna-
pot vesz igénybe.

A 16 millió lej azonban távolról sem 
elegendő a statikai problémákkal is 
küzdő hatalmas ingatlan restaurá-
lásához, ebből csupán a szükséges 
munkálatok felének a költségeit tud-
ják fedezni – ismerte el Pásztor Sán-
dor, aki abban bízik, hogy ha sikerült 
elkezdeni, folytatni is tudják majd a 
nagyívű beruházást. „Megpróbáljuk a 
kivitelezés első fázisát fenntartani, de 
nyilvánvalóan tovább nem fog men-
ni, mert a költségvetés nem engedi. 
Elindítjuk, és meglátjuk, mi lesz. Min-
denkinek az az érdeke, hogy tovább-
vihessük ezt a munkálatot” – mondta 

bizakodón az RMDSZ-es elöljáró. Kér-
désünkre kifejtette, a jelenlegi kiírási 
szakaszban nem tudnak uniós támo-
gatást szerezni a munkálatra, ellenben 
a következőben ezzel is megpróbál-
koznak. „Ahogy tudunk, haladunk és 
pályázati lehetőségek után is nézünk” 
– biztosított Pásztor.

Adminisztratív palotának
szánják
A felújított ingatlant a megyei önkor-
mányzat és az annak alárendelt intéz-
mények új székhelyéül szánják, ezek 
ugyanis évek óta a prefektúra épüle-
tében nyomorognak. A tanácselnök 
szerint a költözéssel ügyfélbaráttá is 
tennék az intézményeket, azokat a 
hivatalokat, melyekhez a polgárok 
különböző engedélyekért, jóváhagyá-
sokért kell folyamodniuk, egy épü-
letbe csoportosítanák. A keddi taná-
csülésen egyébként Cristian Puşcaş 
tervezőmérnök, a tervező Novartis cég 
képviselője elmondta: a felújítás után 
a földszinten ügyfélszolgálatot hoz-
nak létre, míg az emeleteken irodák és 
gyűléstermek lesznek. A nagyszabású 
munkálat alatt az épülethez két külső 
lift et csatolnak, és a díszkivilágítást is 
megoldják.

Mint arról beszámoltunk, a római 
katolikus egyház számos kedvező bí-
rósági ítélet után 2016 decemberében 
veszítette el a Körös-parti város egyik 
legimpozánsabb épületének számító, 
a többéves pereskedés során azonban 
lepusztult egykori pénzügyi palotát. A 
legfelsőbb ítélő- és semmítőszék 2016. 
december 15-én kelt 3645-ös számú 
jogerős határozatával semmisnek nyil-
vánította a piteşti-i táblabíróság azon 
év áprilisban hozott döntését, mely az 
egyháznak ítélte a belvárosi ingatlant. 
Ezt az irgalmas rend építette, saját 
telkére, de mivel kamatozó tőkéből, 
bérbe adott ingatlanokból szerezte a 
szerteágazó tevékenységéhez szüksé-
ges pénzt, bérbe adta az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia pénzügyminisztéri-
umának, mely székhelyet keresett a 
pénzügyi igazgatóság számára. A Bi-
har Megyei Tanács az említett bérleti 
szerződésre hivatkozva megtámadta a 
restitúciós bizottság 2012-es határoza-
tát, ugyanis szerintük ez azt bizonyít-
ja, hogy a palota valójában a magyar 
állam tulajdona volt, így ma a román 
államot illeti.
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 » „Optimális számítások 
szerint, ha nincs óvás, akkor 
májusban el lehet kezdeni 
a munkát” – vetítette előre 
Pásztor Sándor tanácsel-
nök, aki szerint a felújítás 
minimum 18 hónapot vesz 
igénybe.

A római katolikus egyház számos kedvező bírósági ítélet után 2016-ban veszítette el az impozáns épületet

 » RÖVIDEN

Egyre kevesebb babát hagynak
a háromszéki kórházakban
Közel tizedére csökkent a kórházban hagyott újszülöttek 
száma tizennégy év alatt Kovászna megyében. Miközben 
2005-ben még 122 kisbabát „hagytak hátra” a szülei, tavaly 
„csak” 23 csecsemőre várt ez a sors – derül ki a Kovász-
na Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság 
adataiból. Vass Mária igazgató elmondta, a 23 gyerek közül 
hetet utólag sikerült elhelyezni a családjában. Az elhagyott 
gyerekek számának csökkenése évről évre tetten érhető: 
2015-ben 45, 2016-ban 41, 2017-ben 33, 2018-ban pedig 
24 kicsit hagyott a kórházban az édesanya. Az igazgató 
hangsúlyozta, nem véletlen, hogy javul a helyzet, hiszen 
két programot is lebonyolítanak a bukaresti SERA Alapít-
vánnyal, hogy a hasonló eseteket megelőzzék. Az egyik 
projekt már 2009-ben indult, és a nem kívánt terhességek 
megelőzése a célja; a másik program két éve van folya-
matban, hogy megelőzzék a gyerekelhagyást, vagy ha már 
megtörtént, abban nyújtanak támogatást, hogy a család 
visszafogadja a babát. A Kovászna Megyei Tanács újabb 
együttműködést szavazott meg a bukaresti alapítvánnyal: 
a 18 hónapos projekt költségvetése 100 ezer euró, ebből 
ötven gyereket vagy családot támogatnak.
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