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NEMCSAK FELÚJÍTJÁK, HANEM TISZTÍTJÁK IS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGET A PARTIUMI VÁROSBAN

Szépítik a nagyváradi palotákat

Mossák a nagyváradi Fő utca egyik ékességét, a magyaros szecesszió stílusában épült Stern-palotát

Tizenkét új belvárosi ingatlan 
homlokzatának felújítására írt 
ki versenytárgyalást a nagyvá-
radi önkormányzat. A bihari 
megyeszékhelyen nemcsak 
helyreállítják, tisztítják is a fel-
újított műemlék épületeket.

 » PAP MELINDA

T öbb mint 9 millió lejből újítja 
fel újabb tizenkét belvárosi in-
gatlan homlokzatát, illetve a 

Traian Vuia Gimnázium épületét a 
nagyváradi önkormányzat, mely már 
közzé is tette a kiírást az elektronikus 
adatbázisban. A polgármesteri hiva-
tal közlése szerint a helyreállítandó 
belvárosi ingatlanok között szere-
pel többek között a Kossuth (Inde-
pendenţei) utcai Füchsl-ház, mely 
egyben Nagyvárad első, szecesszi-
ós stílusban készült épülete. A két 
Adorján-palota helyreállítása szintén 
része a tervnek, az egymás melletti 
ingatlanok Adorján Emil ügyvéd és 
üzletember megrendelésére épültek. 
Emellett több egyéb épület mellett 
Fő utcai (Republicii), Zöldfa (Vasile 
Alecsandri) utcai és Teleki (Primări-
ei) utcai ingatlan is szerepel a tender-
ben, melyre augusztus 17-én 15 óráig 
jelentkezhetnek a kivitelezőcégek. 
A helyreállítási munkálatok kere-
tében a homlokzatokon kívül, ahol 
szükséges, a tetőszerkezetet, csator-
nákat, külső faszerkezeteket is meg-
javítják, és egyéb külső munkálato-
kat is végeznek. Műemlék esetén az 
önkormányzat a magántulajdonban 
lévő épületek költségeinek 20 szá-
zalékát állja, míg egyéb épületeknél 
kölcsönt biztosít a tulajdonosnak, és 
a felújításhoz szükséges dokumentá-
ciót is elkészíti.

Nagyváradon egyébként – Romá-
niában nem mindennapi módon 
– nemcsak felújítják, hanem tisztít-
ják is a helyreállított műemlékeket, 
elsősorban a szecessziós palotákat, 
melyek külső díszeire könnyen lera-
kódik a por, alkalmasak pókhálók 
szövésére. A tisztítási munkálatokat 
a polgármesteri hivatal közlése sze-
rint egy erre szakosodott cég végzi, a 
temesvári vállalat 2017 óta foglalko-
zik épülettisztítással. A tisztítás a Fő 
utcai Stern-palotával kezdődött, me-
lyet különleges vakolata és számos, 
a magyaros szecesszió stílusában 
készült díszítése jogosított fel erre. 
Első körben egy kis nyomású műszer 
segítségével vízzel mosták le a hom-
lokzatot és a díszítéseket, az épület 
megszáradása után pedig a tegnap 
kezdődött második szakaszban egy 

biocidkészítménnyel kezelik, meg-
előzve a pókok újabb „támadását”. 
A készítményt Bécsben, Bukarest-
ben és Temesváron használták már 
a Baumit cég által készített díszíté-
sek megóvására, ez egyaránt alkal-
mas ásvány- és akrilalapú díszek 
kezelésére. A tisztítási munkála-
tokkal párhuzamosan valamennyi 
felújított műemlék épület állapotát 
is ellenőrzik.

Nagyváradon már évek óta mű-
ködik az önkormányzat homlokzat-
felújítási programja, melynek ke-
retében a belváros épített öröksége 
fokozatosan „új ruhát ölt”. Üröm az 
örömben, hogy a műemlékek zömé-
nek egyelőre csak a külső homlok-
zatát állítják helyre, az udvar felőli 
homlokzatok és az épületek belseje 
továbbra is felújításra szorul.

 » Nagyvára-
don már évek 
óta működik az 
önkormányzat 
homlokzatfelújí-
tási programja, 
melynek kereté-
ben a belváros 
épített öröksége 
fokozatosan „új 
ruhát ölt”.
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 » RÖVIDEN

Zöld jelzést adott a bíróság
a Székelyudvarhelyért Pártnak
Jóváhagyta a bukaresti törvényszék 
tegnap a Gálfi  Árpád polgármester 
által alapított Székelyudvarhelyért 
Párt bejegyzését, a végzés nem 
jogerős. Gálfi t tavaly kizárták a Ma-
gyar Polgári Pártból (MPP), ezután 
határozta el, hogy függetlenként 
pályázik a következő önkormány-
zati választáson a polgármesteri 
posztra. Az új alakulat bejegyzé-
sét azért kezdeményezte, hogy 
támogatói bekerülhessenek a helyi 
tanácsba. A januárban elindított 
pártbejegyzést Koszta Attila, a 
hulladékkezelő cég volt igazgatója 
támadta meg. A polgármester úgy 
tudja: szeparatizmussal és autonó-
miapártisággal vádolta az új pártot.

Megépült az idei
első sztrádaszakasz
A nagyváradi Trameco vállalat el-
készült az észak-erdélyi autópálya 
Bihar–Bors-szakaszával, a Közúti 
Infrastruktúrát Kezelő Országos 
Társaság (CNAIR) pedig jövő héten 
át is veszi. Az idei év első befejezett 
autópálya-szakaszát azonban az 
Economica.net gazdasági hírportál 
információi szerint csak ősszel 
nyitják meg, akkorra várhatóan 
elkészül a határátkelő is a román–
magyar határon. A Selina csoport 
– amelyhez a Trameco is tartozik 
– nemrég videófelvételen mutatta 
be a magyar határra vezető rövid 
autópálya-szakasz jelenlegi állását. 
A CNAIR 2018 decemberében írta 
alá a szerződést a kivitelezővel, a 
munkálatok értéke 134 millió lej. 
Szintén a Trameco fogja megépí-
teni az észak-erdélyi autópálya 
Bisztraterebes és Bihar közötti 
28,55 kilométeres szakaszát is.

Utánfutós embercsempészt fogtak
Embercsempészés gyanújával 
indult bűnvádi eljárás egy 50 éves 
bukaresti nő ellen, aki Magyaror-
szágra illegálisan átszökni próbáló 
török állampolgárokat szállított 
gépkocsija ponyvás utánfutójában. 
A gyanús járművet az illegális em-
bercsempészet megfékezését célzó 
művelet keretében hétfőn állították 
meg a Temes megyei Papd térsé-
gében. Az utánfutóban 12, iratok 
nélküli külföldit találtak, akikről 
kiderült, hogy török állampolgá-
rok. Állításuk szerint fejenként 70 
eurót fi zettek a gépkocsivezetőnek, 
hogy segítse őket átszökni Magyar-
országra. A határrendészek kedden 
a Temes megyei Bodón végzett ház-
kutatás során további tíz, személy-
azonossági iratok nélküli, Nyugat-
ra illegálisan eljutni próbáló török 
és szír állampolgárt fedeztek fel. A 
rejtekhelyükül szolgáló ingatlant a 
Papdon megállított nő bérelte.

 » KRÓNIKA

Nem tölthetnek be pedagógusi, 
nevelő-oktatói, vezetői, szak-

irányítói vagy ellenőrző tisztséget a 
romániai közoktatásban és felsőok-
tatásban azok, akiket jogerősen elí-
téltek az oktatói szakma gyakorlása 
közben személy ellen elkövetett szán-
dékos bűncselekményért – döntötte 
el kedden a bukaresti szenátus. Az 
ellenzéki Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) által kezdeményezett 
törvénymódosítást a képviselőház ko-
rábban hallgatólagosan (érdemi vita 

nélkül) elfogadta, a véglegesítésében 
illetékes szenátus pedig egyhangúlag 
szavazta meg. A törvény kezdeménye-
zőinek indoklása szerint Romániá-
ban rendszeresen beszámol a média 
a diákokat bántalmazó, helyzetükkel 
visszaélő pedagógusokról, és sok 
esetben az is kiderül, hogy az illető 
tanárok „visszaesők”, erőszakossá-
gukról a kollégák, az iskola vezetői is 
tudtak. Csakhogy eddig nem voltak 
jogi eszközök arra, hogy eltávolítsák 
a pályatévesztett és erkölcsileg alkal-
matlan embereket az oktatási rend-
szerből. Az USR eredetileg minden, 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E lfogadta kedden a bukaresti sze-
nátus plénuma azt a törvényja-

vaslatot, amelynek értelmében a ro-
mán állam fi nanszírozást biztosít az 
óvodába íratott, 2-3 éves kor közötti 
gyerekeknek is. A jogszabály a tan-
ügyi törvényt módosítja. A törvény-
javaslat indoklása szerint jelenleg 

kevés az országban a bölcsőde, és a 
létező bölcsődék zöme is nagyváro-
sokban található, kistelepüléseken 
gyakorlatilag nem működnek ilyen 
intézmények. A 2-3 éves kor közöt-
ti gyerekek szülei így kénytelenek 
voltak óvodába íratni gyermeküket, 
noha az eddig hatályos törvény nem 
biztosított fi nanszírozást ennek a 
korosztálynak. A most megszava-

zott jogszabály kiterjeszti az óvodás 
gyerekeknek járó állami fi nanszíro-
zást a 2 és 3 év közötti korcsoportra 
is. Az érintett korosztály egyébként 
kis létszámú, az intézkedés költség-
vetésre gyakorolt hatása elenyésző, 
a szükséges összeg fedezhető a tan-
ügyminisztérium jelenlegi büdzsé-
jéből – olvasható az indoklásban. 
A szülők kifejezett kérésére, a helyek 

szabadságvesztéssel sújtott szándé-
kos bűncselekményre kiterjesztette 
volna az összeférhetetlenséget. Az 
indoklásban felhozott példák között 
nemcsak erőszakos cselekmények, 
hanem okirat-hamisítás és csalás is 
szerepeltek. A törvénytervezet a sze-
nátus jogi és oktatási szakbizottságá-
nak együttes ülésén nyerte el végső 
formáját. A jogszabályban szereplő 
tiltás érvényét veszti, ha olyan fordu-
lat következik be – az ítélet megsem-
misítése, amnesztia, kegyelem –, 
amely megszünteti az ítélet jogkövet-
kezményeit.

számának keretein belül, a legalább 
kétéves gyermekeket fel lehet venni 
az óvodai oktatásba, biztosítva az 
állami költségvetésből a megfelelő 
alapfi nanszírozást – szögezi le az 
Agerpres hírügynökség által ismer-
tetett jogszabály. A tervezetet a kép-
viselőház korábban már hallgató-
lagosan elfogadta, a szenátus volt a 
döntéshozó kamara.

Nem oktathatnak többé erőszak miatt elítélt tanárok

Az óvodába íratott 2-3 éveseknek is jár állami támogatás

 » Eddig nem 
voltak jogi esz-
közök arra, hogy 
eltávolítsák a 
pályatévesztett 
és erkölcsileg al-
kalmatlan embe-
reket az oktatási 
rendszerből. 

 » Az érintett 
korosztály kis 
létszámú, az 
intézkedés 
költségvetésre 
gyakorolt hatása 
elenyésző.




