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A nagyváradiak mától szavaz-
hatnak arról, hogy az első hat 
helyen végzett térrendezési 
projektek közül melyiket szeret-
nék megvalósítva látni a Kossuth 
utcában, miután a szakmai zsűri 
„karóbahúzós” döntése nem 
nyerte el a lakosság tetszését.

 » PAP MELINDA

E gy huszárvágással megoldotta a 
Kossuth (Independenței) utcába 
tervezett tér sorsát az újdonsült 

nagyváradi városvezetés. Florin Birta 
polgármester bejelentette: a lakosság 
választása alapján döntik el, hogy me-
lyik tervet ültetik gyakorlatba, miután 
a szakmai zsűri határozata nem nyerte 
el a helyiek tetszését, sőt online alá-
írás is indult ellene. Az elöljáró Face-
book-oldalán, élő videóban jelentette 
be, a nagyváradiak mától szavazhat-
nak arról, hogy az első hat helyen vég-
zett projektek közül melyiket szeretnék 
megvalósítva látni. Az önkormányzat 
honlapján, az Oradea.ro oldalon zaj-
ló online szavazás november 22-éig 
tart, és Birta szerint „a legnagyobb 
biztonságban” zajlik, ugyanis csak a 
nagyváradi lakhelyűek voksolhatnak, 
a személyazonosító számuk (CNP) 
alapján. Az újdonsült polgármester 
rámutatott: a résztvevők száma és az 
eredmény függvényében határoznak 
majd a tér további sorsáról, és megpró-

bálják korrigálni a korábbi, sokak által 
kifogásolt döntést. A tervet december 
elsejére szeretnék véglegesíteni, hogy 
legkésőbb tavasszal elkezdődhesse-
nek a térrendezési munkálatot. A vá-
rosvezetés ugyanis azt szeretné, hogy 
jövő év végére befejeződjenek az épí-
tési munkálatok a városközpontban. 
„Meghívom Önöket, hogy hétfőtől 
vegyenek részt a konzultációban, és 
minél nagyobb számban szavazzanak 
a tér tervéről” – szólt a polgármester 
váradiakhoz intézett felhívása.

A nagyváradi önkormányzat még Ilie 
Bolojan polgármestersége alatt döntött 
arról, hogy nemzetközi liciten keres 
tervezőt a belváros szívében található 
Kossuth utcai mélygarázs fölé álmodott 
térnek. A szakmai zsűri által nyertesnek 
ítélt projekt azonban valóságos tiltako-
záshullámot váltott ki a lakosságból, 
megvalósítása ellen online aláírásgyűj-
tés is indult. A nyertes Dragoş Dragnea 
bukaresti építész és csapata tervében 
ugyanis számos fekete oszlopot „ültet-
ne” a Körös-parti parkolóba, amelyek 
a váradiakat a kegyetlenségéről híres 
havasalföldi uralkodóra, Karóbahúzó 
Vladra (románul Vlad Țepeș) és az ál-
tala előszeretettel alkalmazott karóba 
húzásra emlékeztetik. Holott a neo-
lóg zsinagóga előtti terecske az öt évig 
épülő mélygarázs, valamint a mellette 
lévő Körös-part felújítását „koronázná 
meg”, olyan helynek szánták, mely ösz-
szekötné a Fekete Sas Palota körüli sé-
tálóövezeteket a Körös-parttal és a folyó 
másik oldalával.

A nyertes projekt egyébként a város-
vezetés tetszését sem nyerte el, Mircea 
Mălan korábbi alpolgármester példá-
ul úgy vélte, hogy a Pafk a Ernő helyi 
építész, illetve a temesvári csapat által 
készített terv is jobban illik a város sze-
cessziós arculatához. Előbbinek a hato-
dik, utóbbinak a második hely jutott, 

így ezekről is szavazhatnak a váradiak. 
A temesvári építészek körkörös teret 
álmodtak a Körös-partra, arra utalva 
ezzel, hogy Mátyás király idején, a nagy 
földrajzi felfedezések korában Nagyvá-
rad volt a világ közepe, azaz itt volt a 
kezdő hosszúsági kör, kezdőmeridián.

A nyertes projekt kapcsán Ilie Bo-
lojan korábbi polgármester is vissza-
fogottan nyilatkozott augusztusban. 
Mint mondta, a végleges döntést az új 
városvezetés hozza meg, hiszen a Se-
bes-Körös ezen szakaszán még folynak 
a partrendezési munkálatok, így a pro-
jektet mindenképp csak jövőre lehet-
ne megvalósítani. Az önkormányzat 
szeretne európai uniós pénzt lehívni a 
célra, de ha nem sikerül, a városkasz-
szából fi nanszírozza majd a térrende-
zési munkálatokat.
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„Teret nyernek” a váradiak
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Új seprű 
itt és ott

Egy-két, óvások miatti hátráltatás okozta kivétellel Romá-
nia-szerte letették – a járványügyi korlátozások miatt szá-
mos helyen online formában – hivatali esküjüket a szeptem-
beri helyhatósági megmérettetésen meg vagy újraválasztott 
polgármesterek, tanácselnökök, önkormányzati képviselők. 
Az elöljárók közül sokan máris nekiveselkedtek a munká-
nak, különösen a frissen kenyérbe esettek, akik – új seprű 
jól seper alapon – rögvest bizonyítani akarják, hogy kom-
petensek, és rászolgáltak a választók bizalmára. No persze 
nem az olyan esetekre gondolunk, amikor utóbbiakkal nem 
a kampány során, hanem csak a választást követően közlik 
a kellemetlen híreket. Meggyőződésünk például, hogy Florin 
Birta nem söpri be éppen a voksok 70 százalékát Nagyvára-
don, ha a bihari megyeszékhely polgárai előre tudják, hogy 
leendő polgármesterük adó- és illetékemelést fontolgat, 
egyebek mellett többletadót készül kivetni a fa- és szénfű-
tésű ingatlanokra. Vagy ott van az ugyancsak liberális Emil 
Boc tisztességesnek ugyancsak nem nevezhető gyakorlata, 
amellyel csupán a választások után szólított fel építménye 
lebontására 800 kolozsvári garázstulajdonost; a tervezett 
dózerolás tulajdonjogi vetületeiről ne is beszéljünk.

És ha már tisztogatás. Országos visszhangot váltott ki a 
váradi polgármesteri székből a Bihar megyei tanácselnöké 
átnyergelt Ilie Bolojan első intézkedése, amellyel lapátra tet-
te az eddig több mint 170 alkalmazottat foglalkoztató intéz-
mény dolgozóinak a felét. A reakciók vegyesek, az összkép 
megértéséhez ismerni kell a politikai és egyéb viszonyokat. 
A Sebes-Körös-parti várost 12 éven át irányító, korábban 
a prefektusi és a kormányfőtitkári posztot is megjárt libe-
rális politikusnak hosszú ideje megromlott a viszonya az 
RMDSZ-szel. Hogy „ki ütött előbb”, majd vissza, abba most 
ne menjünk bele. Tény, hogy a 2016–2020 közötti ciklushoz 
hasonlóan Nagyváradnak a következő négy évben sem lesz 
magyar – RMDSZ-es – alpolgármestere, a megyei tanácsnak 
pedig alelnöke. A váradi városházán pedig elsősorban nem 
a magyar közösség iránt táplált rokonszenv okán tölthetett 
be tanácsadói tisztséget – néppárti – magyar politikus, és 
maradhat a továbbiakban is, hanem mindenekelőtt azért, 
hogy Bolojanék borsot törjenek az RMDSZ-esek orra alá. Azt 
is tudjuk, hogy a Bihar megyei önkormányzatot az elmúlt 
négy évben az RMDSZ-es Pásztor Sándor irányította, akinek 
igazán maradandót nem sikerült alkotnia mandátuma alatt, 
a legtöbben inkább külföldi vadászataira, vaskos botrányai-
ra, a tavaszi kĳ árási tilalom idején megejtett horgászkaland-
jára emlékeznek vele kapcsolatban. Pásztor természetesen 
saját embereivel, az RMDSZ-hez és holdudvarához tartozó 
káderekkel vette körül magát a megyei tanácsban, és szá-
mos főosztály, igazgatóság, hivatal esetében még a magyar 
embereknek is az volt a benyomásuk, hogy amolyan kifi ze-
tőhely csupán.

Mármost az RMDSZ-szel szemben amúgy is mély ellenér-
zéseket tápláló Bolojan kapva kapott az alkalmon, hogy a 
meghirdetett „nagytakarítás” keretében kisöpörje az előző 
adminisztráció dolgozóit, akik között szép számban akad-
nak magyarok. (Köztük újságírók is, akik egyike-másika 
most, immár más fórumon valósággal ontja a bolojani el-
bocsátási hullámot elmarasztaló cikkeket, amelyek hite-
lességét viszont éppenséggel csorbítja, hogy szerzőjük 
az elmúlt évben még épp a megyei tanácstól vett fel több 
mint 40 ezer lejes fi zetést...) Csakhogy az etnikai alapon 
történő elbocsátást elég nehéz lenne bizonyítani, ugyan-
ott tartanánk ugyanis, ahol Soós Zoltán politikai ellenfe-
lei, akik máris „etnikai alapú kihágást” kiáltva riogatnak 
azzal, hogy Marosvásárhely új polgármestere és annak 
apparátusa fenyegeti a városháza hivatalnokait. El tudja 
képzelni valaki, hogy Soós képes lesz kirángatni a gödör-
ből, és fejlődő pályára állítani a Maros-parti várost a Flore-
ától örökölt apparátussal?

A választópolgárnak tulajdonképpen az az érdeke, hogy 
az állami hivatalokhoz hasonlóan az önkormányzatok és az 
ezek hatáskörébe tartozó intézmények, ügynökségek, ala-
pítványok a lehető legkevesebb, közpénzből honorált sze-
mélyzeti apparátussal működve legyenek a leghatékonyab-
bak. Sehol sincs megszabva, hogy például az Arad Megyei 
Tanács nem működhet 225, a bihari pedig 80 alkalmazottal. 
Az új bihari tanácselnök által foganatosított elbocsátási hul-
lám nyilvánvaló leszámolás-vetületével természetesen nem 
lehet egyetérteni, ellenben a nyilvánvalóan politikai alapon 
eszközölt korábbi alkalmazások egy részével sem. Kom-
petencia és teljesítmény – e kettőnek kell érvényesülnie a 
közösség javát szolgálni hivatott önkormányzatok személyi 
állományának kiválasztásában.
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Húsba vág. Ilie Bolojan (elöl) szerint évi 1,2 millió eurót takarít meg a személyzet csökkentésével a megyei tanács

 » KRÓNIKA

Éves szinten nagyjából 1,2 millió 
eurós megtakarítást jelent a Bi-

har megyei önkormányzat számára 
a tömeges elbocsátás, amely ré-
vén a jelenlegi 174 alkalmazottból 
mindössze 88-an maradnak – szá-
molta ki Ilie Bolojan, a megyei köz-
gyűlés új elnöke. „A 174 alkalma-
zottból 88 kolléga marad; van még 

kilenc felfüggesztett állás, ame-
lyeket nem szüntetünk meg, mert 
ellentmondásba keverednénk a 
törvényekkel. A személyzettel járó 
havi 256 ezer eurós kiadásból leg-
alább 100 ezer eurót lefaragunk. Ez 
nagyjából évi 1,2 millió eurós meg-
takarítást jelent csak a saját appa-
rátus bérköltségeit tekintve. Nem 
veszünk fel más embereket a me-
gyei tanácshoz” – nyilatkozta Bo-

lojan a Digi 24 hírtelevíziónak. Kö-
zölte egyúttal: az így megtakarított 
pénzösszegeket Bihar megyei beru-
házások finanszírozására, a helyi 
önkormányzatok támogatására, a 
települések európai uniós pályá-
zatokhoz szükséges önrészének a 
biztosítására tervezik fordítani. „A 
pénzt a polgárok javára használjuk 
fel” – biztosított mindenkit Ilie Bo-
lojan.

Bolojan a tömeges elbocsátás előnyeiről

 » A szakmai zsűri által 
nyertesnek ítélt projekt va-
lóságos tiltakozáshullámot 
váltott ki a lakosságból, 
megvalósítása ellen online 
aláírásgyűjtés is indult. 




