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Nem biztos, hogy a helyható-
sági választásokig bejegy-

zik a Székelyudvarhelyért Párt 
elnevezésű alakulatot, amely-
nek egyik alapítója Gálfi  Árpád 
polgármester. Időközben még 
tavaly létrejött a Tiszta Kezekkel 
Székelyudvarhelyért Mozgalom, 
amely „a városi közösség ügyeit 
hivatott szolgálni”. Ember Attila, 
a székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatal munkatársa (aki a 
2016-os választásokon az EMNP–
MPP-koalíció kampányfőnöke 
volt), a Székelyudvarhelyért Párt 
egyik alapítója elmondta, a párt-

alapításhoz szükséges iratokat 
benyújtották Bukarestben, de 
még az elbírálás időpontja sincs 
kitűzve, így „erősen kérdéses, 
hogy ezt a pártot be fogják-e je-
gyezni a választásokig”. Mint 
ismeretes, Gálfi  Árpád 2016-ban 
MPP-tagként, az EMNP–MPP-ko-
alíció színeiben nyert mandátu-
mot, azonban tavaly – röviddel 
azután, hogy bejelentette, idén 
újra jelölteti magát a választá-
son – kizárták a Magyar Polgári 
Pártból.

Időközben megkezdte tevé-
kenységét a Tiszta Kezekkel Szé-
kelyudvarhelyért Mozgalom, a 
tavaly december 20-án bejegyzett 

civil szervezet, amelynek első, 
múlt heti gyűlésén szintén Ember 
Attila volt a házigazda. „A moz-
galmat nem a január végi pár-
tindítás mellett keltettük életre” 
– hangsúlyozta a kezdeményező. 
Mint kifejtette, a civil szervezet 
nem politikai céllal jött létre, hi-
szen szimpatizánsainak, a célja-
ikkal és értékrendjükkel egyetér-
tőknek jelentős többsége hallani 
sem akar a politikáról, kiábrán-
dultak mindenből, ami politika. 
A szervezet a város és a széke-
lyudvarhelyiek közösségi ügyeit 
hivatott szolgálni, új lehetőséget 
kínálnak a közösségi munkában 
való részvételre.

Új párt, új mozgalom Udvarhelyen

EGY „KISEBB SEGESVÁRT” ÍGÉRNEK A LÁTOGATÓKNAK A RESTAURÁLÁST FELÜGYELŐ SZAKEMBEREK

Elkezdődött a rozsnyói vár felújítása
Egy évtizedes erőfeszítés 
után tegnap elkezdődtek a 
barcarozsnyói vár felújítási 
munkálatai, miután az ön-
kormányzat átadta a terepet 
a kivitelezőnek. A szász 
parasztvár nagyrészt uniós 
forrásokból kapja vissza 
középkori arculatát.

 » PAP MELINDA

E lkezdődtek tegnap Erdély 
legnagyobb parasztvárá-
nak, a barcarozsnyói várnak 

a felújítási munkálatai, miután 
a helyi önkormányzat átenged-

te a terepet a kivitelező cégnek. 
A jó hírről Facebook-oldalán 
számolt be Adrian Veştea Brassó 
megyei tanácselnök, hatalmas 
eredménynek nevezve, hogy egy 
évtizedes huzavona után sikerült 
átvenni a létesítményt a város 
tulajdonába. Úgy fogalmazott, 

hogy a felújítás után az egykori 
parasztvár visszanyeri eredeti, 
17. századi vásári hangulatát, és 
Brassó megye egyik legfontosabb 
turisztikai célpontjává válik.

Az egykori szász parasztvár 
felújítására még 2017-ben nyer-
ték el az európai uniós támoga-
tást, és 2018 augusztusában a 
kivitelezési szerződést is aláírták 
a ploieşti-i Romconstruct Group 
Kft -vel. Ezt a tervezési és enge-
délyeztetési időszak követte, a 
tulajdonképpeni munka csak 
tegnap kezdődhetett el. Liviu 
Butnariu, Barcarozsnyó polgár-
mestere a témában tartott pén-
teki sajtótájékoztatón úgy nyi-
latkozott, hogy a kivitelezőnek 

26 hónap alatt kell elkészülnie 
a munkálatokkal, de azt szeret-
né, ha már korábban sikerülne 
átadni a felújított parasztvárat. 
Ennek fi nanszírozását a kezdeti 
13,34 millió lejről 19,5 millió lej-
re emelték, mivel egy előre nem 
látott beavatkozásra is szükség 

lesz. Az elöljáró szerint a mun-
kálatok ideje alatt csupán a felső 
vár lesz bezárva a látogatók előtt, 
az alsó részben továbbra is lehet 
majd kulturális és szórakoztató 
rendezvényeket szervezni.

Gabriela Ghiţă, a kivitelező 
cég képviselője a helyi sajtónak 
úgy nyilatkozott, hogy a felújítás 
több szakaszban zajlik majd. Első 
körben lebontják azokat a be-
ton- és PVC-elemeket, melyeket a 
2000–2006-os időszakban toldott 
hozzá a műemlék épülethez az 
azt kezelő magáncég. Utána kez-
dődhetnek el a tulajdonképpeni 
állagmegőrzési és restaurálási 
munkálatok, de a régészeti feltá-
rás és történelmi források alapján 

két tornyát is újjáépítik. Emellett 
a várfalat is pótolják, megjelöl-
ve az eredeti részeket, és a vár 
legmagasabb pontján található 
kápolna mellé kilátót építenek a 
látogatók számára. A felújításhoz 
hagyományos építőanyagokat 
használnak.

A beruházást a megyei múze-
um régész és történész szakem-
berei felügyelik, akik a vár 17. 
századi arculatát próbálják re-
konstruálni, így elkészülte után 
egy erődített középkori vásárte-
ret láthatnak majd a látogatók. 
A főépületben külön gyűjte-
mény mutatja majd be az erő-
dítmény történetét, az itt talált 
régészeti leleteket, de a felső 
várban például egy kovácsmű-
hely is helyet kap. Nicolae Pe-
pene, a Brassó megyei múzeum 
igazgatója a Bună ziua Brașov 
helyi lap beszámolója szerint 
úgy fogalmazott: Barcarozsnyó 
a felújítás után „egy kisebb Se-
gesvár” lesz.

Az intézményvezető úgy vél-
te, morális kötelességük a vár 
rendbetétele, miután 2000-
ben átengedték egy magánbe-
fektetőnek, mely nem kezelte 
megfelelően a műemléket, 
több szakszerűtlen beavatko-
zást is végrehajtott rajta. Ezek 
eredményeként leomlott egy 
erkély, illetve a vár egyik tám-
fala. A céget 2008-ban sikerült 
kiebrudalni a létesítményből, 
mely 2010-ben bírósági végzés 
alapján átkerült az önkormány-
zat tulajdonába. Ez sürgősségi 
állagmegóvási munkálatokat 
végzett rajta, majd elkezdte az 
uniós pályázat előkészítését 
a teljes felújításhoz. Ezt végül 
második nekifutásra sikerült el-
fogadtatni, a teljes felújításhoz 
szükséges összegből 15 237 465 
lejt biztosít az Európai Unió.

A megyeszékhelytől 15 kilo-
méterre, a Törcsvári-szoros bejá-
ratánál található barcarozsnyói 
vár a brassói Fekete templom és 
a törcsvári kastély után Brassó 
megye leglátogatottabb turiszti-
kai célpontja. Egyes vélemények 
szerint a Német Lovagrend épí-
tette 1215 körül, mások az első, 
1241–42-es tatár betörés utánra 
teszik építését. Első írásos emlí-
tése 1331-ből való, 1335-ben már 
ellenállt a tatárok támadásának. 
A település első lakói szász tele-
pesek voltak, Erdély legdélebbi 
szász településének számított.

Két jelölt a BBTE
rektori tisztségére

Daniel David pszichológus és 
Ioan Chirilă ortodox teológus 

pályázik a multikulturális kolozs-
vári Babeș-Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) rektori tisztségére. Az 
egyetem honlapján elérhető ada-
tok szerint mindkét jelölt jelenleg 
is tagja a BBTE vezetőségének. A 
tanintézet jelenlegi rektora, a Ro-
mán Akadémia elnökévé is megvá-
lasztott Ioan Aurel Pop történész 
kitöltötte a két mandátumát, és 
a törvény értelmében harmadik 
mandátumot nem vállalhat. A 
március 3-án tartandó rektor-
választáson az egyetem oktatói 
és a diákok képviselői adhatják 
le szavazatukat. A két új jelölt 
közül a 47 éves Daniel David az 
elmúlt négy évben az intézmény 
kutatásért, versenyképességért és 
tudományos publikációiért felelős 
rektorhelyettese volt, az 58 éves 
Ioan Chirilă az elmúlt nyolc évben 
az egyetem döntéshozó testületét, 
a szenátust vezette – számolt be az 
MTI. A szatmárnémeti születésű 
Daniel David a BBTE-n szerzett 
pszichológusi diplomát, ugyanitt 
szerezte meg a doktori fokozatot 
is. Tanulmányait azonban 1999 és 
2002 között a New York-i Albert 
Ellis Institute-ban folytatta, az 
amerikai intézet kutatási igazga-
tói tisztségét is betölti. A Kolozs 
megyei Hollómezőn született Ioan 
Chirilă az ortodox szemináriumot 
Kolozsváron, a teológiai egye-
temet Nagyszebenben végezte. 
Ott szerzett doktori fokozatot is, 
de folyamatban van a doktori 
dolgozatának megvédése a BBTE 
történelem–fi lozófi a karán is. 2004 
és 2012 között a BBTE ortodox 
teológia karának dékánja volt. 
Daniel David magyarul és németül 
is közzétette rektori programját. 
Ebben egy világszínvonalú egye-
tem felépítését ígéri, a bizalom 
és a nyitás jegyében. Ioan Chirilă 
román nyelvű menedzseri tervé-
ben azt írta, hogy a hagyományok 
és az innováció jegyében szeretné 
fejleszteni a tanintézetet. Mind-
két jelölt fontosnak tartotta az 
egyetem multikulturális jellegének 
fejlesztését. A BBTE Románia leg-
régebbi, legnagyobb és legjobbnak 
minősített felsőoktatási intézmé-
nye. Az egyetemen jelenleg 44 
ezer diák tanul; közülük 6500-an 
magyar tagozaton.

A felújítás után az egykori parasztvár visszanyeri eredeti, 17. századi vásári hangulatát
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