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A felújítási terv elkészítésekor döntöttek a címerrekonstrukcióról és -visszahelyezésről
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 » BÁLINT ESZTER

V isszakerült a nagyváradi római katoli-
kus püspöki palota főhomlokzatára az 

építtető, Patachich Ádám püspök címere, 
mely a hagyománynak megfelelően díszí-
tette az 1762 és 1776 között épült barokk 
épületegyüttest. „A Nagyváradi Római 
Katolikus Püspöki Palota homlokzatára 
visszahelyeztük Patachich Ádám címerét” 
– jelentette be tegnapi Facebook-bejegy-
zésében a Nagyváradi Római Katolikus 
Egyházmegye. A fényképes posztban em-
lékeztettek egyúttal, hogy a címer rekonst-
rukciójához a 19–20. század fordulóján 
készült fényképeket, valamint Patachich 
Ádám püspök egyéb fennmaradt – első-
sorban a váradi püspökként kiadott, hi-
vatalos nyomtatványain megjelenő – cí-
merábrázolásait használták fel. A címert 
Fekete Tibor szobrász készítette el római 
cementből László Attila restaurátor közre-
működésével.

Amint arról korábban írtunk, a címer 
az 1968-ban megkezdett felújításáig állt a 
főhomlokzat középső rizalitját koronázó 
timpanonban, ekkor vétették le és pusztí-
tották el az épület múzeummá alakításá-
ról döntő kommunista hatóságok. A mos-
tani felújítási terv elkészítésekor döntés 
született az elpusztult címerdombormű 
rekonstrukciójáról és visszahelyezéséről 
– nyilatkozta korábban a sajtónak Böcs-
kei László megyés püspök, aki szerint a 
címer visszahelyezésével mintegy megko-
ronázzák a teljes körű helyreállítási mun-
kálatokat.

Mint ismeretes, a nagyváradi római kato-
likus püspöki palota magyar kormánytámo-
gatással újul meg, az 1,948 milliárd forintos 
(6,348 millió eurós) költségvetési támogatást 
három ütemben kapta meg tulajdonosként 
a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. 
A külső felújítás befejeződött, a belső mun-
kálatok még zajlanak, ezekkel decemberben 
kell elkészülni.

Megkoronázott helyreállítás: visszakerült a címer a püspöki palotára

Úzvölgye: Borboly Csaba pert nyert a bírsága ügyében

A csíkszeredai bíróság első fokon érvénytelenítette azt a 3000 lej értékű pénzbírságról 
szóló jegyzőkönyvet, amelyet a csendőrség állított ki Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnökének nevére az úzvölgyi katonai temetőnél tavaly június 6-án szervezett 
élőlánc kapcsán. Borbolyt az úzvölgyi katonai temető védelmében a Hargita és Kovászna 
megyékből érkezett magyarok által szervezett élőlánc egyik szervezőjeként sújtotta 3000 
lejes pénzbírsággal a Hargita megyei csendőrség. A bírságról szóló jegyzőkönyv szerint 
– amelyet a posta kézbesített Borbolynak – az úzvölgyi katonai temető előtt lezajlott 
bejelentetlen rendezvény szervezése és lebonyolítása miatt bírságolták meg 3000 lejre. 
A bírságról szóló jegyzőkönyvet egyébként nem a helyszínen, hanem öt nappal később, 
június 11-én állították ki a csendőrség székhelyén, és azután továbbították az érintett-
nek. Hasonló módon jártak el a hatóságok a Kovászna Megyei Tanács alelnöke, Grüman 
Róbert esetében, akit szintén 3000 lej értékű pénzbírsággal sújtottak. Míg Grüman 
esetében a csíkszeredai bíróság már tavaly október végén első fokon érvénytelenítette a 
pénzbírság jegyzőkönyvét, Borbolynak erre a múlt hétig kellett várnia. A Grümant érintő 
elsőfokú ítélet ellen a csendőrség fellebbezést nyújtott be, ezt a Hargita megyei törvény-
szék idén márciusban elutasította, így a végzés jogerőssé vált. A Borbolyra kirótt pénzbír-
ság nyomán hozott bírósági ítélet ellen is fellebbezni lehet. (Kovács Attila)

BIHARBAN ÚJ RMDSZ-ES POLITIKUS ÁLL KI KEVESEBB ESÉLLYEL, HARGITA MEGYÉBEN A HÉTEN DERÜL FÉNY AZ INDULÓ NEVÉRE

Nyolc megyében lehet magyar tanácselnökjelölt
Hét megyében biztosan indít saját 
tanácselnökjelöltet az RMDSZ, de 
a szám akár nyolcra is nőhet – tájé-
koztatta a Krónikát Horváth Anna 
önkormányzatokért felelős ügyve-
zető alelnök. Az elöljárók közvetlen 
megválasztása átírja a szövetség 
stratégiáját, és esetenként csökkenti 
a tulipános jelölt esélyeit. Közben 
Hargita megyében „felülről” nevezik 
meg a héten a tanácselnökjelöltet.

 » KOZÁN ISTVÁN, PAP MELINDA

M inden olyan erdélyi megyében in-
dít megyei tanácselnökjelöltet az 
RMDSZ, ahol jelenleg is a szövet-

ség képviselője áll a közigazgatási egység 
élén – mondta el a Krónikának Horváth 
Anna, az alakulat önkormányzatokért fe-
lelős ügyvezető alelnöke. Így Hargita, Ko-
vászna, Maros, Szatmár és Bihar megyében 
is lesz saját jelöltje a szövetségnek a megyei 
önkormányzat élére, ahova idén ismét köz-
vetlen módon választják az elöljárót, azaz 
a választók nem listára, hanem személyre 
szavaznak. Az említett öt, nagy számban 
magyarok által lakott megyén kívül még 
Szilágyban és Kolozsban lesz saját elnök-
jelöltje a szövetségnek, illetve még folynak 

az egyeztetések arról, hogy Brassó megyé-
ben is próbálkozzanak a jelöltállítással – 
tájékoztatott Horváth Anna.

Az ügyvezető alelnök elmondta, Bihar 
megyében nem a jelenlegi tanácselnök pá-
lyázik a tisztségre. Mint ismeretes, Pásztor 
Sándor elnöki munkáját számos botrány 
árnyékolta be, ezért a megyei küldöttek 
úgy döntöttek, hogy helyette Szabó József 
jelenlegi megyemenedzser pályázza meg 
a szövetség részéről a tanácselnöki széket. 
A megyék zömében nem várható válto-
zás: Kovászna megyében Tamás Sándor, 
Maros megyében Péter Ferenc, Szatmár 
megyében Pataki Csaba pályázik újabb 
mandátumra. Illetve Szilágy megyében 
Szi lágyi Róbert István, Kolozs megyében 
pedig Vákár István jelenlegi alelnök pró-
bálja megszerezni az elnöki tisztséget az 
RMDSZ színeiben.

A héten döntenek Borbolyékról
Hargita megyében ellenben nem sikerült 
helyi szinten megegyezni arról, hogy ki 
legyen a szövetség megyei tanácselnök-
jelöltje Borboly Csaba jelenlegi elöljáró 
és a szintén indulni kívánó Barti Tihamér 
közül, ezért erről központi szinten hatá-
roznak. „A Hargita megyei tanácselnök-
jelöltről a szövetségi elnökség fog első 
körben dönteni a hét második felében, és 
azt a döntést kell validálnia a Szövetségi 

Állandó Tanácsnak (SZÁT), szintén a hét 
második felében. Még ezen a héten kide-
rül a tanácselnökjelölt személye” – nyilat-
kozta lapunknak Horváth Anna. A SZÁT 
egyszerű többséggel jóváhagyhatja, vagy 
kétharmados többséggel módosíthatja a 
szövetségi elnökség döntését.

Mint ismeretes, a Hargita Megyei Egyez-
tető Tanácsnak (HET) kellett volna dönte-
ni a hétvégén arról, hogy a két jelölt – Bor-

boly Csaba és Barti Tihamér – közül kit 
választ RMDSZ-es tanácselnökjelöltnek. 
A HET-et Csíkszékről és Udvarhelyszék-
ről hat-hat személy, Gyergyószékről pedig 
három képviselte. Vasárnap késő este az 
udvarhelyi jelöltek közül hatból hárman 
Borbolyra, ketten Bartira szavaztak, egy 
személy tartózkodott, Csíkból minden-
ki Borbolyra voksolt, Gyergyóból pedig 
Bartira. Az eredmény első olvasatra Bor-
bolynak kedvezett, ám ha megvizsgáljuk 
az előzményeket, akkor már korántsem 
ennyire egyértelmű a 8-5-ös arány; mi 
több, óriási csalódás. 

Borboly Csaba ugyanis úgy számolt (ezt 
sugalmazták a Biró Barna Botond udvarhe-
lyi területi RMDSZ-elnökkel tett közös nyi-
latkozatok), hogy a csíki „igenek” mellett 
bezsebeli az udvarhelyi szavazatokat is, 
így már csak a három gyergyói voks egyi-
két kell megszereznie, és máris hozzáláthat 
negyedik mandátumának bezsebeléséhez. 
Fontos volt legalább egy gyergyói szavazat, 
mert a HET egyik szabályzata értelmében 
mindhárom területi szervezetből szüksé-
ges legkevesebb egy támogatás. Az optimá-
lis forgatókönyv azonban felborult, hiszen 
olyasvalami történt a hétvégén, ami „kibo-

rította a bilit” az udvarhelyiek körében, így 
a hat szavazat mindössze felét tudta meg-
szerezni Borboly.

„Semmi bili nem borult ki” – jelentet-
te ki határozottan érdeklődésünkre Biró 
Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki 
szervezetének elnöke, aki szerint mind-
össze gesztust akartak tenni mindkét terü-
leti szervezet, a csíki és gyergyói irányába 
azzal, hogy megosztották saját szavazata-
ikat. „Mivel egész hétvégén rendkívül gör-
csösen ragaszkodott mindkét jelölt a saját 
álláspontjához, ezért végig tudni lehetett, 
hogy a HET nem lesz képes dönteni, mi 
viszont a voksaink megosztásával próbál-
tunk lazítani a helyzeten, hiszen bárki is 
lesz majd a végső győztes, az új mandá-
tumban is együtt kell majd dolgozni” – 
magyarázta.

Más típusú kampányra készül
az RMDSZ
„A megyei tanácselnök közvetlen meg-
választásával egy más típusú kampányra 
van szükség. Ennek megfelelően kel-
lett kiválasztani azokat a személyeket, 
akik egyrészt vállalták is a megmérette-
tést, másrészt a megfelelő közigazgatá-
si tapasztalatuk is megvan ahhoz, hogy 
megválasztásuk esetén ezt a tisztséget el 
tudják látni, és ezt a választók bizalma 
is alátámasztja” – fogalmazott Horváth 
Anna. Az ügyvezető alelnök hangsúlyoz-
ta, amennyiben idén is a régi rendszer 
szerint zajlott volna a szavazás, és a me-
gyei testület választotta volna meg a taná-
csosok közül a tanácselnököt, az RMDSZ 
mindenképp a tisztségre legalkalmasabb 
személyt választotta volna ki a listán beju-
tott önkormányzati képviselők közül.

Csekély esély Biharban
A szövetség politikusa szerint a közvetlen 
választási rendszerhez való visszatéréssel 
Bihar megyében például tételesen csök-
ken az esélye annak, hogy az RMDSZ-nek 
sikerüljön megyei tanácselnököt adnia. 
„De meg kell próbálni. A mi feladatunk 
az, hogy a kampányban maximáljuk az 
RMDSZ tanácsosi listájára leadott szavaza-
tokat, és mindent megtegyünk azért, hogy 
továbbra is RMDSZ-es tanácselnök vezesse 
a megyét” – hangsúlyozta Horváth Anna.

 » A megyék zömében nem 
várható változás: Kovászna 
megyében Tamás Sándor, Maros 
megyében Péter Ferenc, Szatmár 
megyében Pataki Csaba pályázik 
újabb mandátumra. Illetve Szi-
lágy megyében Szilágyi Róbert 
István, Kolozs megyében pedig 
Vákár István jelenlegi alelnök 
próbálja megszerezni az elnöki 
tisztséget az RMDSZ színeiben.




