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A tűzvész kétéves évfordulójára 
befejezik a leégett nagyváradi 
görögkatolikus püspöki pa-
lota külső felújítását. A belső 
munkálatokhoz európai uniós 
segítségben reménykedik az 
önkormányzat.

 » PAP MELINDA

A ugusztusra, azaz a katasztró-
fa kétéves évfordulójára teljes 
egészében elkészülnek a külső 

munkálatokkal a leégett nagyváradi 
görögkatolikus püspöki palotánál. Ilie 
Bolojan polgármester beszámolója 
szerint az udvar felőli homlokzatokat 
felújították, és a külső tatarozási mun-
kálatokból már csak a Szent László tér 
(Piața Unirii) felőli homlokzat van hát-
ra, ugyanis a Pavel (Episcop Mihai Pa-
vel) utcainál a munka 80 százalékával 
elkészültek.

Az elöljáró Facebook-oldalán arra 
is kitért, hogy június végére a kiégett 
emelet nyílászárói is megérkeznek, 
melyeket júliusban szerelnek be. 
„Augusztus 25-én, a szörnyű tűzvész 
kétéves évfordulóján a palota úgy fog 
ragyogni, mint fénykorában, már a 
díszkivilágítás is működni fog” – írta 
a polgármester. Hozzátette, hogy az 
értékes ingatlan belső felújításához 
– mely egyben a helyreállítás utolsó 

szakasza – jövőre fognának hozzá, és 
reményeik szerint sikerül európai uni-
ós pénzalapokat lehívni a célra. Becs-
léseik szerint a görögkatolikus püspö-
ki palota két év alatt készül el teljes 
egészében, és kulturális központként 
működik majd a városháza fennható-
sága alatt, a tűzvész után ugyanis a 
helyi önkormányzat 20 évre haszon-
bérbe vette az ingatlant a tulajdonos 
görög katolikus püspökségtől. Ilie 
Bolojan a tragédia első évforduló-
ján még úgy nyilatkozott, hogy bár a 
leégett palota felújításához számos 
intézmény, közméltóság ígért segítsé-
get, ezek nem tartották be ígéretüket, 
így az önkormányzat kénytelen saját 
forrásaira hagyatkozni, és önerőből 
elvégezni a helyreállítást. Az elöljáró 
szerint ennek ellenére nincs ok aggo-
dalomra, hiszen az új tetőzet már ta-
valy elkészült, és hamarosan a külső 
munkálatokkal is végeznek.

A nagyváradi Szent László tér 
egyik legfőbb ékességeként ismert 
görögkatolikus püspöki palota 2018. 
augusztus 25-én égett le. A lángok 
este kilenc óra után csaptak fel az 
épület tetőszerkezetében, ezeket a 
műemlék épület díszkivilágításá-
nál keletkezett rövidzárlat okozta, 
melyet az utcai villanyoszloptól táp-
láltak, ugyanis az azelőtt felújított 
palotába még nem volt visszakötve 
a villanyáram. A Nagyvárad teljes 
lakosságát megrázó tűzvésszel több 

mint száz tűzoltó próbált megbir-
kózni, félórával éjfél után sikerült 
megfékezni a lángokat, annak vi-
szont nem tudták elejét venni, hogy 
a műemlékben jelentős kár kelet-
kezzen. Teljesen kiégett az épület 
tetőtere, felső szintje, és összeom-
lott az egyik tornya is.

A tüzet emberi mulasztás okozhatta, 
nyilatkozták tavaly év végén a tűzese-
tet vizsgáló ügyészek, akik szerint ez 
két villanyszerelő hibájából keletkez-
hetett. Az Electrica vállalat alkalma-
zottai ellen bűnvádi eljárás indult. Az 
ügyészség szerint a villanyszerelőknek 
aznap a közelben, az utcai közvilágí-
tásnál kellett sürgősen beavatkozniuk, 
és tévesen kötötték vissza a vezetéke-
ket. Ez okozhatta a palotában keletke-
zett rövidzárlatot, majd tüzet, mely-
ben a teljes tetőzet megsemmisült, 
és az értékes díszítéssel, bútorzattal 
felszerelt első emelet is kiégett. A két 
villanyszerelőt gondatlanságból elkö-
vetett rongálással vádolják. A Szent 
László tér Pavel utcai sarkát uraló, ba-
rokk és rokokó stílusjegyeit ötvöző gö-
rögkatolikus püspöki palotát ifj . Rima-
nóczy Kálmán tervei alapján kezdték 
el építeni 1903-ban és 1905-re készült 
el. 1948-ban elkobozták, és a művésze-
ti népiskolát helyezték el a falai között. 
Később a megyei könyvtár is itt kapott 
helyet. 1989 után visszakerült jogos 
tulajdonosához, amely példásan rest-
auráltatta.
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Kézfogás helyett 
uszítás

A szerdai képviselőházi szavazás, amelyen a román honatyák 
elsöprő többsége elutasította, hogy március 15-e a romániai 
magyar közösség törvényben rögzített, hivatalos ünnepe le-
gyen, ismét csak bebizonyította, hogy nincsenek csodák. Az 
ugyanis manapság csodaszámba menne, ha a román politi-
kum és közélet prominens képviselői nem a zsigeri, magyar-
ellenes uszításból próbálnának maguknak tőkét kovácsolni.

Nem csillapította az ügyeletes magyargyűlölők vérszomját, 
hogy a tervezetet két hétre jegelték, sőt ugyanott folytatták, 
ahol abbahagyták. A vita során ismét csak előkerültek a ro-
mán önviktimizáció hagymázas mítoszai a magyar szabad-
ságharc idején lemészárolt negyvenezer románról. Amilyen 
gesztusértékű lett volna, ha megszavazzák a jogszabályt, 
ugyanolyan gesztusértékű, hogy a román többség – tisztelet a 
kevés kivételnek – gyakorlatilag gondolkodás nélkül mondott 
nemet egy olyan kezdeményezésre, amely hozzájárult volna 
ahhoz, hogy a magyar közösség jól érezze magát a szülőföld-
jén. Ezzel pedig közvetve a Bukarest által gerjesztett etnikai 
ellentétek enyhítéséhez is. A voksolás eredménye és a vita 
során elhangzott magyarellenes megnyilvánulások ugyanis 
egyenes következményei Klaus Iohannis államfő április végi 
kirohanásának, amely során azzal vádolta meg a szociálde-
mokratákat, hogy ki akarják árusítani Erdélyt a magyaroknak 
– ami azt a magyarokkal szembeni vádat is magában foglalja, 
hogy ők viszont rá akarják tenni a kezüket Erdélyre. Ezzel – 
idomulva a korábban általa elnökölt, jelenleg kisebbségben 
kormányzó liberálisok magyarellenes politikájához – megad-
ta a kilövési engedélyt a magyarokra, és versenyt gerjesztett 
a kormányoldal és az ellenzék között, melyik nagyobb román 
hazafi . Amit Romániában manapság is abban mérnek, ki uszít 
jobban a magyarok ellen, ki kezdeményez több olyan jogsza-
bályt, amely korlátozza az őshonos magyar közösség jogait. 
Most egyébként úgy tűnik, Iohannis mintha már kezdené bán-
ni, hogy hallgatott azon tanácsadóira, akiknek javaslatai nyo-
mán a PNL után ő is teljesen „rareşbogdanizálódott”, és most 
mintha visszatáncolna. Erre utalhat, hogy alkotmányossági 
normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól azon törvénnyel 
kapcsolatban, amely hivatalos román ünneppé nyilvánítaná a 
trianoni diktátum aláírásának évfordulóját.

Bár előfordulhat, ez csupán annak tudható be, hogy a 
javaslat a pártja legfőbb riválisának számító PSD-é, nehéz 
nem arra gondolni, hogy a Bukarest által mindig igazodási 
pontnak tekintett nyugati kancelláriák állhatnak a háttérben. 
Nem elképzelhetetlen ugyanis, hogy miután magyarellenes 
uszítása nyomán a vele addig szimpatizáló, mértékadónak 
számító német nyelvű sajtó legnevesebb képviselői egyön-
tetűen bírálták, a hír eljutott Berlinbe, Brüsszelbe és ter-
mészetesen Washingtonba is, és az ottani illetékesek némi 
dorgálásban részesítették eddig mértéktartónak gondolt 
hűséges bukaresti emberüket. Aki ennek nyomán már nem 
szívesen vállalná annak az ódiumát, hogy csak úgy kihir-
dessen egy ilyen, nyilvánvalóan Magyarország és a magyar 
nemzet provokálását célzó, csakis konfl iktusgerjesztésre 
alkalmas törvényt, ezért áttolta a felelősséget az alkotmány-
bírákra. Ha ők elkaszálják a törvényt, akkor rá lehet fogni a 
PSD-re, hogy ismét csak fölöslegesen szította a kedélyeket. 
Ha viszont átengedik, akkor ő moshatja a kezeit. Akárhogy 
is történt, a magyarellenesség félig már amúgy is kiszivár-
gott szellemét ő szabadította ki teljes mértékben a palack-
ból, így most a politikum, egyes soviniszta történészek és 
publicisták, valamint a titkosszolgálatok által működtetett 
„független” elemzőközpontok – már csak a trianoni diktá-
tum centenáriuma ürügyével is – szakmányban ontják a 
magyarellenes hangulatkeltésre alkalmas uszító és félreve-
zető nyilatkozatokat, propagandacikkeket. A jelek szerint a 
román illetékesek jelentős része pszichózisként éli meg a 
magyarokhoz való viszonyt, nagy Erdély-féltésükben tovább-
ra sem képesek feldolgozni, hogy még mindig nem sikerült 
felszámolniuk közösségünket, és lejáratniuk, meggyengíte-
niük Magyarországot. A helyzet paradoxona az, hogy éppen 
akkor dúl a hisztérikus magyarellenesség, amikor Orbán 
Viktor magyar kormányfő a trianoni diktátum centenáriumán 
elmondott beszédében ismét baráti jobbot nyújtott a romá-
noknak, felajánlva nekik, hogy csatlakozzanak a közép-eu-
rópai nemzetek érdekérvényesítő együttműködéséhez. A je-
lek szerint azonban Bukarest továbbra sem az egyenlő felek 
közötti békejobbot, hanem a megadást jelző feltartott kezet 
akarja látni magyar részről.

Márpedig olyan körülmények között, amikor a románok 
azok, akik nemet mondanak a régió országai közötti együtt-
működésre, meglehetősen nevetségesen hangzanak azok a 
bukaresti vádak, hogy a békétlenséget a magyarok szítják.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKKAUGUSZTUSRA TELJESEN ELKÉSZÜLNEK A KÜLSŐ MUNKÁLATOKKAL NAGYVÁRADON

Szépül a kiégett püspöki palota

Egyre szebb. Becslések szerint a görögkatolikus püspöki palota két év alatt készül el teljes egészében
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 » KRÓNIKA

M íg világszinten az európai utak 
bizonyultak a legbiztonságo-

sabbaknak 2019-ben (egymillió la-
kosra átlagosan 51 halálos baleset 
jutott), addig Románia sereghajtó 
ebben a tekintetben uniós viszony-
latban (egymillió lakosra 96 halálos 
baleset jutott) – közölte csütörtökön 
az Európai Bizottság. Az Unióban 
22 800 személy vesztette életét a köz-
utakon 2019 folyamán. Ez 23 száza-
lékkal kevesebb (közel 7000 fő), mint 
2010-ben, és 2 százalékkal kevesebb, 
mint 2018-ban. Adina Vălean szállí-
tásügyi európai biztos tájékoztatása 

szerint az Unió célja az, hogy 2050-re 
teljesen kiiktassák az EU közútjairól 
a halálos kimenetelű vagy súlyos kö-
vetkezményekkel járó baleseteket. 
2030-ra ezek számát felére kívánják 
csökkenteni. Vălean ugyanakkor 
az Agerpres hírügynökség sz.erint 
hangsúlyozta, hogy nagy az egyes 
uniós államok közötti különbség 
ebben a tekintetben. 2019-ben Hor-
vátországban, Finnországban, Fran-
ciaországban, Németországban, 
Görögországban, Lettországban, Lu-
xemburgban és Svédországban min-
den eddiginél kevesebb balesetet 
jegyeztek. Az EU-ban közúti közleke-
dés szempontjából Svédország a leg-

biztonságosabb, itt az egymillió főre 
eső halálos balesetek száma 22. A 
második helyezett Írország, ahol 29 
halálos baleset jut egymillió lakos-
ra. Romániában azonban ez a szám 
96, vagyis a legmagasabb az Európai 
Unióban. A negatív rangsorban Bul-
gária (89) és Lengyelország (77) köve-
ti Romániát. Mindazonáltal Románia 
tett előrelépéseket e téren az utóbbi 
10 évben: 2010-ben még 117 halálos 
kimenetelű baleset jutott egymillió 
lakosra, tehát tíz év alatt 22 száza-
lékkal javult a statisztika. Sokat fej-
lődött e téren Görögország, Spanyol-
ország, Portugália, Írország, a három 
balti ország és Horvátország is.

Románia az uniós közúti „halállista” élén áll




