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Akadt „kérője” 
a Bánff y-kastélynak

Negyedik nekifutásra három 
jelentkező is akadt a válaszúti 

Bánff y-kastély és az azt körülvevő 
park felújítási munkálataira: a Kolozs 
megyei önkormányzat lapunkhoz 
eljuttatott közleménye szerint három 
cég, illetve konzorcium ajánlatát 
nyithatták fel. Mint írják, a következő 
időszakban az ajánlatok elemzése 
következik műszaki és pénzügyi 
szempontból, utóbbi 60, előbbi 40 
százalékban nyom a latban. A restau-
rálási és konzerválási munkálatokkal 
a szerződés aláírásától számított 24 
hónapon belül kell elkészülnie a 
kivitelezőnek, a beruházás értéke áfa 
nélkül 29,30 millió lej. Ebből 19,29 
millió lej az uniós támogatás, melyet 
még a Regionális Operatív Program 
(POR) 2014–2020-as ciklusában 
nyert a megyei önkormányzat. A 644 
négyzetméteren elterülő kastélyhoz 
56 128 négyzetméteres terület tartozik, 
melyet parkosítani kell.

Mint arról beszámoltunk, a Kolozs 
megyei önkormányzat mindeddig 
sikertelenül futott neki a felújításnak, 
így áprilisban, a tender negyedik ki-
írásakor ismét növelte a kivitelező ren-
delkezésére álló pénzkeretet, ezúttal 8 
millió lejjel. Vákár István, a megyei ta-
nács RMDSZ-es alelnöke a Krónikának 
korábban arról számolt be, hogy az 
építkezési cégek kevesellték az eredeti 
összeget, hiszen összetett beavatko-
zásról van szó: a homlokzat felújítása 
mellett a kastély egyedi neorene-
szánsz faburkolatát is restaurálni kell, 
de kertrendezési munka is szerepel a 
projektben. A felújítás után a kastély 
kulturális központként működne a 
megyei tanács fennhatósága alatt. 
Tárlatok, komolyzenei koncertek, 
konferenciák helyszínéül szolgálna, 
de értékes berendezését a turisták is 
megcsodálhatnák. Az uniós támoga-
tási szerződés értelmében a felújítást 
követően öt évig ingyen látogathatják 
majd az érdeklődők.

A Kolozsvártól 26 kilométerre 
található, neoklasszikus eklektikus 
stílusban épült kastély a Bánff y család 
nyári rezidenciája volt. A 19. század 
második felében nyerte el jelenlegi 
formáját, de legnagyobb értékét a 
viszonylag épen megőrzött belső bur-
kolatok képezik. A csarnok földszinti 
falait tölgy- és kőrisfából készült neo-
reneszánsz jellegű burkolat borítja. 
Az ebédlő fő ékessége a zöld mázas 
cserépkályha, melynek a két oldal-
falán a magyar történelem jelentős 
pillanatait ábrázoló domborművek 
láthatók. A kommunizmus idején ál-
lamosított épületben 2007-ig kisegítő 
iskola működött, azóta használaton 
kívül áll. (P. M.)

HÁROMSZÁZMILLIÓ LEJES KÖLCSÖNT VENNE FEL A KINCSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hitelből fejlesztenék Kolozsvárt

Nem játék. Kolozsváron a karanténidőszak alatt új park is készült a Tóközben

Háromszázmillió lejes hitelért 
folyamodna Kolozsvár önkor-
mányzata, hogy folytatni tudja 
az elkezdett beruházásokat. A 
kölcsönt út- és ingatlanfelújítá-
sokra, kulturális intézményekre 
fordítanák.

 » PAP MELINDA

H elyi érdekeltségű fejlesztések-
re fordítaná a kolozsvári ön-
kormányzat azt a 300 millió 

lejes kölcsönt, melyet 15 éves futam-
idővel készül felvenni. Az erre vo-
natkozó közbeszerzést szombaton 
tették közzé a közbeszerzések elekt-
ronikus adatbázisában (SEAP) – írta 
a Monitorul de Cluj helyi lap. A ki-
írás szerint a kincses város vezetése 
július 14-éig várja a pénzintézetek 
ajánlatait, a hitelt pedig a szerződés 
aláírásától számított 180 hónapon 
belül fi zetné vissza.

Bár a hitelfelvétel minden bi-
zonnyal a koronavírus-járvánnyal 
is összefügg, a szándék nem új ke-
letű, Emil Boc polgármester már 
tavaly bejelentette, hogy a város-
vezetés 400 millió lejes kölcsönt 
venne fel, ez az összeg most 300 

millióra csökkent. A tavalyi no-
vemberi kiírásra a karácsony előtti 
határidőig csupán egyetlen pénz-
intézet, a Román Kereskedelmi 
Bank (BCR) nyújtott be ajánlatot, 
ezért most megismételik a tendert.

Az elöljáró ugyanis májusban 
úgy nyilatkozott, a kölcsön elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a kincses 
várost felfejlesszék az európai uni-
ós standardokhoz. Mint mondta, a 
hitelből kulturális és szabadidőköz-
pontokat építenek és korszerűsíte-
nek, egyéb ingatlanokat, utakat, 
aluljárókat újítanak fel. Az elöljáró 
április elején még nem volt ennyire 
optimista, akkor a Hotnews hírpor-
tálnak arról számolt be, hogy a kin-
cses város bevételei „szabadesés-
ben” vannak, ezért prioritáslistát 
kell készíteni a tervezett beruházá-
sokról. A koronavírus-járvány miatt 
ugyanis kitolódott júniusra a helyi 
adók befi zetése, amit sokan már 
márciusban le szoktak tudni – így 
gyakorlatilag a városkasszába alig 
folyt be pénz. Emellett a bevételek 
egy részét a járvány miatt át kellett 
csoportosítani, és kórházak felké-
szítésére kellett fordítani, így csak 
az alapvető fejlesztésekre fókuszál-
hatnak, a nagy infrastrukturális 
projekteket pedig halasztani kell –

mondta akkor Boc. A polgármes-
ter úgy saccolta, egymillió euróra 
van szükség ahhoz, hogy a ko-
lozsvári kórházak meg tudjanak 
birkózni a járvánnyal.

Ugyanakkor a megcsappant be-
vételek ellenére a kincses város-
ban a karantén idején sem állt le 
a munka, több infrastrukturális 
beruházás is zajlott, és május 15-
ére négy nagyobb infrastrukturá-
lis projekttel készültek el. Ekkor 
adták át a belváros egyik legfor-
galmasabb utcáját, a felújított 
Wesselényi (Regele Ferdinand) 
utcát, melynek munkálatait kés-
leltette, hogy alatta megtalálták 
a régészek a középkori Kolozsvár 
egykori északi kapuját. Szintén 
ekkorra sikerült kiszélesíteni és 
felújítani a Békás (Bună Ziua) 
negyed azonos nevű fő útvonalát 
is, és május közepére készült el 
Kolozsvár okosutcája, a Molnar 
Piuariu utca, mely Románia-szer-
te egyedülálló a maga nemében. 
Emellett egy parkot is avathatott 
az önkormányzat a Tóközben, 
ahol sportpályák is létesültek: 
az önkormányzat illetékesei sze-
rint ez az ország legmodernebb 
parkja, és ennek mintájára több 
zöldövezetet is korszerűsítenek 
majd a kincses városban. A beru-
házások zöme uniós támogatással 
valósult meg.

A most igényelt kölcsönt első-
sorban kulturálisintézmény-fej-
lesztésre fordítaná az önkormány-
zat, rendezve ezáltal a kolozsvári 
fi lharmóniával szembeni adóssá-
gát. Miután a zenekonzervartóri-
um számára sikerült kormánytá-
mogatást szerezni a Bucium utcai 
épülettorzó kibővítésére, moder-
nizálására, a fi lharmónia számára 
megépítenék a rég beígért Hóstáti 
(Mărăști) negyedi Transilvania 
Kulturális Központot. A Magyar 
(Bulevardul 21 Decembrie 1989) 
utcai beruházásról már egy év-
tizede beszélnek, de máig ígéret 
maradt, ugyanis egyetlen cég 
sem jelentkezett a kivitelezésére, 
írta a Monitorul de Cluj. A kolozs-
vári lap szerint a szerződés érté-
két 350 millió lej és 1,426 milliárd 
lej közötti összegre becsülik, de 
miután a legutóbbi, február 8-ai 
licitre sem akadt ajánlattevő, a 
polgármester szerint ismét a he-
lyi tanács elé terjesztik az ügyet.

 » Emil Boc úgy 
nyilatkozott, 
hogy a kölcsön 
elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a 
kincses várost 
felfejlesszék az 
európai uniós 
standardokhoz. 
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