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Illegalitások sora vezetett oda, 
hogy két éve leégett Nagyvárad 
főtérének egyik ékessége, a 
görögkatolikus püspöki palota. 
Az ügyészség ennek ellenére 
lezárta a tűzeset kapcsán indított 
bűnügyi eljárást.

 » PAP MELINDA

A nnak ellenére zárta le a nagy-
váradi görögkatolikus püspöki 
palotánál két éve történt tűze-

set kapcsán indított bűnvádi eljárást 
az ügyészség, hogy kiderült, az ér-
tékes épület megvilágítása kapcsán 
több illegalitás is történt – számolt 
be tényfeltáró anyagában a Bihorea-
nul. A nagyváradi hetilap többször 
is tájékoztatást kért a nyomozó ható-
ságtól az eljárásról, míg azt a választ 
kapta, hogy az ügyet februárban le-
zárták. Ugyanis bár kiderült, hogy 
a háttérben több törvénytelenség is 
áll, ezek elévültek.

A nagyváradi Szent László tér ékes-
sége 2018. augusztus 25-én égett le. 
A lángok este kilenc óra után csap-
tak fel az épület tetőszerkezetében, 
a hatóságok kezdettől azt gyanítot-
ták, hogy ezeket a műemlék épület 
díszkivilágításánál beállt rövidzárlat 
okozhatta, a katasztrófavédelmi ha-
tóság jelentése ezt később meg is erő-
sítette. A palotába ugyanis a korábbi 
felújítási munkálatok miatt még nem 
volt visszavezetve a villanyáram. 
A hatalmas lángokkal több mint száz 
tűzoltó próbált megbirkózni, és fél-
órával éjfél után sikerült eloltani, 
annak viszont már nem tudták elejét 
venni, hogy a műemlékben jelentős 
kár keletkezzen: a teljes tetőzet meg-
semmisült és az értékes díszítéssel, 
bútorzattal felszerelt első emelet is 
kiégett.

Az ügyészség pár órával a tragédia 
után ismeretlen tettes ellen indított 
bűnvádi eljárást, 2019 végén pedig 
a Bihoreanul érdeklődésére arról 
számolt be, hogy emberi mulasztás 
okozhatta a rövidzárlatot, majd tü-
zet. Két villanyszerelőt gyanúsítot-

tak, ezeknek ugyanis aznap lakos-
sági bejelentés nyomán a közelben, 
az egyik Pável utcai villanyoszlopnál 
kellett sürgősen beavatkozniuk, és 
tévesen kötötték vissza a vezetéke-
ket az oszlopon, mely a palota dísz-
kivilágítását is táplálta. Az ügyészek 
bűnvádi eljárást indítottak a két férfi  
ellen gondatlanságból elkövetett 
rongálás vádjával.

Electrica: nem tudunk róla
Az Electrica vezetősége kezdettől 
cáfolta, hogy összefüggés lenne al-
kalmazottai és a tűzeset között. Ezt 
támasztja alá az ügyet lezáró ügyész-
ségi határozat is, mely szerint a vil-
lanyszerelőknek nem volt tudomása 
arról, hogy a Pavel utcai villanyoszlop 
a műemlék díszkivilágítását is táplál-
ja. „A gyanúsítottak nem láthatták 
előre tetteik következményét, hogy a 
beavatkozás és javítások eredménye-
ként tűz következik be” – mentették 
fel a két villanyszerelőt.

A görögkatolikus püspöki palota 
megvilágítását ugyanis anélkül táp-
lálták az utcai vezetékből, hogy ehhez 
az Electrica engedélyét kérték volna, 
erről sem a cég vezetésének, sem a 
sürgős esetekben helyszínre kiszál-
ló csapatoknak nem volt tudomása, 
mutattak rá az ügyészek, akik tavaly 
augusztusban illegális felújítási mun-
kálatra is kiterjesztették a nyomozást. 
Kiderítették, hogy a díszkivilágítást 
biztosító berendezést nemcsak az 
Electrica engedélye nélkül szerelték 
fel, de a munkálatok során számos 
tűzvédelmi előírást is fi gyelmen kí-
vül hagytak, nem készítettek tervet 
arról, hogyan haladnak a vezetékek, 
nem szakemberekkel végeztették el 
a kényes munkát. Emiatt eleve adott 
volt a rövidzárlat veszélye, ugyanis a 
vezetékeket nem burkolták az előírá-
soknak megfelelően, miközben ezek 
a padláson futottak végig, ahol gyú-
lékony anyagokat is tároltak. „Ez a be-
rendezés nem a miénk, nem tudjuk, 
hogy mikor, hogyan és ki készítette, 
kötötte rá a hálózatra, vállalatunktól 
nem kértek és nem is kaptak erre mű-
szaki engedélyt” – határolódott el az 
ügytől az Electrica.

Nem volt fellebbezés
Az ügyészek szerint a palota felújítá-
sát elnyerő kivitelező alvállalkozókkal 
dolgozott, egy erre kijelölt bizottság át 
is vette a munkát. De arra nem terjedt 
ki a fi gyelme, hogy a díszkivilágítást is 
számonkérje a készítőn. A Bihoreanul 
szerint ezt az ügyészek sem tették meg, 
az ügy lezárási határozatában ugyanis 
„ismeretlen személyekként” emlegetik 
őket, akik nem rendelkeztek építke-
zési engedéllyel. De nem fedték fel a 
kilétüket, mivel az ügy elévült, a mun-
kálatot 2007. december 10-én adták át, 
büntetőjogi szempontból a kivitelező 
három évig volt felelősségre vonható.

Az ügyészségi dokumentumokban 
ugyan nem szerepel, de a lap kiderítet-
te, hogy a díszkivilágítást a nagyváradi 
Crito Prod céggel végeztette el a teljes 
felújításért felelős kivitelező, a Cseh 
Beton. A berendezést az Atas Light 
cég szállította. A Bihoreanul megke-
resésére a Crito Prod cégtulajdonosa, 
Alexandru Criste azt állította, hogy a 
munka egy engedélyezett projekt része 
volt, és úgy vélte, „rosszindulatra vall” 
azt feltételezni, hogy a palotatüzet egy 
11 éve átadott berendezés okozta.

Az ügy február 25-én történt ügyész-
ségi lezárását a palota jogos tulajdo-
nosaként a nagyváradi görögkatolikus 
püspökség megfellebbezhette volna, 
de a lap szerint érintettség okán nem 
tette. Az épületet a tragédiát követően 
25 évre átengedte a nagyváradi polgár-
mesteri hivatalnak, amely nagy erő-
feszítések árán próbálja felújítani. A 
költséges helyreállítás saját források-
ból történik, a tetőzet 7,9 millió lejbe, a 
homlokzat újabb 1,7 millió lejbe került, 
a belső terek helyreállítási költségeit 
14 millió lejre becsülik a szakemberek.

A barokk és rokokó stílusjegyeit öt-
vöző görögkatolikus püspöki palotát 
Nagyvárad neves építésze, ifj . Rima-
nóczy Kálmán tervei alapján 1903-ban 
kezdték el építeni, 1905-re készült el. 
1948-ban elkobozták, és a Művészeti 
Népiskolát helyezték el a falai között. 
Később a megyei könyvtár működött 
benne. 1989 után visszakerült jogos 
tulajdonosához, a görögkatolikus püs-
pökséghez, mely nem sokkal a tűzeset 
előtt restauráltatta.

A SZÁMOS TÖRVÉNYTELENSÉG ELLENÉRE AZ ÜGYÉSZSÉG LEZÁRTA AZ ÜGYET

Palotatűz: égető kérdések

Erdélyi tudósítások 2020. június 25.
csütörtök

Ami bizonyos:
a bizonytalan

Úgy tűnik, hogy az életünkre több mint három hónap-
ja ránehezedő járványhelyzet egyik legmarkánsabb 
hozadéka az, amit egy közhellyel szokás leírni: az a 
biztos, hogy minden bizonytalan. Sajnos továbbra is 
nagymértékben kiszámíthatatlan körülöttünk oly sok 
minden, a gazdasági helyzet, mindennapi életünk ki-
sebb-nagyobb mértékben beszűkült lehetőségei, az 
iskolai, munkahelyi viszonyok alakulása, az utazások, 
nyaralások. Nem utolsósorban képlékennyé vált az a 
fogalom is, hogy „tervezés”. Erre a sűrű, átláthatatlan 
bizonytalanságra rárakódik a kiszámíthatatlanságnak, 
megbízhatatlanságnak az a többletsúlya, ami a hazai 
hatósági intézkedésekből következett és következik.

Itt van például az „újranyitás”. Bár hosszú idő után 
megnyithatták kapuikat a plázák, templomok, szállo-
dák, sokan nehezményezik, hogy közben a színházak, 
mozik, éttermek belterei nem. Logikát, racionalitást és 
következetességet keresni a hazai hatósági intézkedé-
sekben azonban gyakorta teljesen hiábavaló. (Amint-
hogy talán abba is fölösleges belegondolni – hiszen 
a hétköznapi ember számára sűrű homályban marad 
–, hogy milyen érdekek mentén nyithatnak meg egyes 
egységek, mások meg nem.) A racionalitás hiányára 
jó példa az egészségügyi miniszter logikailag gyen-
gécskére sikeredett indoklása, amikor azt a döntést 
magyarázta, hogy a templomok belső terében engedé-
lyezték a szertartásokat, a színháztermek megnyitását 
azonban nem. A tárcavezető érvelése szerint míg a 
színházterem teljesen zárt tér, addig a templom ajtaja 
nyitott, és lehet ki-be járkálni rajta. Már ahol, tegyük 
hozzá, hiszen például a protestáns istenházában nem 
szokás szertartás közben jönni-menni, és bármilyen 
épületben ugyanúgy távolságot kellene tartaniuk a 
jelenlevőknek. Másik meredek állítása is volt a minisz-
ternek: az istenházába csak egy adott városrészről jár-
nak, míg a színházba az egész városból. De hát ez sem 
érv, lévén, hogy jó ideje megszűnt a karantén, szaba-
don lehet járni-kelni, „papír” és megkötés nélkül, így 
elvileg teljesen mindegy, hogy a színházba, avagy a 
negyedbeli templomba látogat el az ember. A vírus 
pedig valószínűleg nem aszerint szemeli ki áldozatát, 
hogy az mondjuk Isten fi a, avagy Thália templomába, 
esetleg szállodába vagy játékterembe lépett-e be…

Szóval az újranyitások olykor igencsak megkérdő-
jelezhető megfontolások mentén történnek. Közben, 
megbízható tervezés hiányában köztes megoldások is 
születtek, amelyek csak félig-meddig vezethetnek visz-
sza a „régi”, „rendes” életünkhöz. Szabad téren szer-
vezhetőek immár események, viszont egyes tömeg-
rendezvényeket az idei évről elhalasztottak, másokat 
átalakított, lerövidített formában tartanak meg.

Bár korábban úgy tűnt, hogy az éttermek belterei 
megnyithatnak július elsejétől, a mostani jelek sze-
rint ez mégsem következik be. A gazdasági miniszter 
azt mondta, mivel mostanában újra megugrott a fer-
tőzések napi új esetszáma, nem biztos, hogy hatály-
ba léphetnek a tervezett lazítások. A jelek szerint az 
enyhítéseket „irányító” napi számadatok hullámzóan 
alakulnak, így abban sem lehetünk biztosak, hogy 
amit ma „szabadságnak” érzünk, az meg is marad 
huzamos ideig. Ily módon életünknek egyre inkább 
szerves részévé válik a kiszámíthatatlanság, amivel 
– hogy képzavarral éljünk – tetszik, nem tetszik, de 
számolnunk kell.
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Elévült bűncselekmények. Így nézett ki a leégett nagyváradi püspöki palota a tűzeset másnapján 

 » RÖVIDEN

Ismét szükség lesz az egészségügyi kártyára
Július elsejétől ismét kötelezővé válik az egészségügyi 
kártyák használata az egészségbiztosítási pénztár által 
fi nanszírozott szolgáltatások egy része esetében. A pácien-
seknek kórházi beutaláskor, a paraklinikai – például labo-
ratóriumi, radiológiai stb. – vizsgálatokra kell magukkal 
vinniük egészségügy kártyájukat, de ingyenes és ártámo-
gatott gyógyszereiket is csak a kártyával tudják kiváltani a 
patikákban. Jövő szerdától ugyanakkor az otthoni beteg-
gondozói szolgáltatásokat, az otthoni palliatív beteggondo-
zói tevékenységeket, az egészségbiztosítási pénztárral szer-
ződéses viszonyban álló fogorvosi rendelőkben elvégzett 
kezeléseket és az egészségügyi eszközök kiváltását is csak a 
kártyával lehet hitelesíteni.




