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Élni fog elővásárlási jogával 
a kolozsvári önkormányzat 
a Főtér egyik legfontosabb 
műemlék épülete, az egy-
kori New York (Continental) 
Szálló esetében – jelentette 
be Emil Boc polgármester. Az 
RMDSZ-frakció a magyar–ro-
mán együttélés kérdéseit is 
bemutató művészeti központot 
látna szívesen az emblemati-
kus épületben.

 » PAP MELINDA

A z eddigiek kihagyása után a 
jövőben megragadná a kínál-
kozó lehetőséget a kolozsvári 

Főtér egyik legfontosabb műemlék 
épülete, az egykori New York, majd 
Continental Szálló megvásárlására 
a kolozsvári önkormányzat – mond-
ta keddi online sajtótájékoztatóján 
Emil Boc polgármester. Az elöljáró 
újságírói kérdésre kifejtette: a kor-

MINDENT VISSZA: MÉGIS MEGVÁSÁROLNÁ A NEW YORK SZÁLLÓ PATINÁS ÉPÜLETÉT A KOLOZSVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kulturális központ lehet az egykori szálloda

A Kolozsvár központjában található New York Szállót Pákey Lajos tervei alapján 1894–95-ben építették 

 » A Kolozsvár 
egyik jelképének 
számító egykori 
szállodaépület 
külseje hosszas 
huzavona után 
két éve újult 
meg, és bár 
tulajdonosa a 
belső felújítás-
hoz szükséges 
engedélyt is 
megkapta, erre 
már nem került 
sor. Pedig rég 
időszerű, hiszen 
a nagyközönség 
előtt évek óta 
lezárt egykori 
luxusszálloda 
belső festése 
cafatokban lóg, 
mállik a vakolat, 
a szobákat fel-
verte a szemét.

mány és a Kolozs Megyei Tanács után 
az önkormányzatnak is elővásárlási 
joga van, és ha rá kerül a sor, élni fog 
vele. Rámutatott, a jelenleg „parla-
gon” álló, egykori belvárosi szálloda 
eladása csak a városháza szűrőjén ke-
resztül történhet, a polgármesteri hi-
vatal beleegyezése nélkül a közjegyző 
nem véglegesítheti az adásvételi szer-
ződést. „Bárki is akarja megvenni, 
tudnia kell, hogy van egy partnere 
vagy ellenfele a kolozsvári polgár-
mesteri hivatalban” – fogalmazott 
Boc, hozzátéve, túl fontos ingatlanról 
van szó ahhoz, hogy „szabadjára en-
gedjék”.  Hangsúlyozta, polgármes-
terként élni fog elővásárlási jogával 
„a sok költség ellenére”, amivel a 
belső felújítása jár majd, hiszen eze-
ket több évre be lehet osztani, üte-
mezni. Újságírói kérdésre, hogy a vá-
rosvezetés miért nem élt elővásárlási 
jogával a Sapientia Alapítvány által 
megvásárolt Melody Szálló esetében 
is, kijelentette: a város nem vehet 
meg minden ingatlant. „Ez a város 
0-dik épülete, erre koncentrálunk” – 
fogalmazott.

Kettős mérce 
A polgármester bejelentését az 
RMDSZ-frakció is üdvözölte, emlé-
keztetve: a szövetség már a kam-
pányban is hangsúlyozta, hogy az 
emblematikus épületnek a város tu-
lajdonába kell kerülnie. „Van elképze-
lése az RMDSZ-nek a New York Szálló 
jövendőbeli rendeltetését illetően, így 
örvendünk, hogy az önkormányzat 
mérlegeli az épületre vonatkozó elő-
vásárlási jog kihasználását” – idézte 
Oláh Emese alpolgármestert a Kolozs 
megyei RMDSZ közleménye. Ebben 
Csoma Botond megyei elnök emlé-
keztetett, hogy az önkormányzatnak 
már több ízben is alkalma nyílt a 
patinás épület megvásárlására, leg-
utóbb 2013-ban. „Az RMDSZ-frakció 
is próbálta meggyőzni a polgármestert 
az épület megvásárlásáról, azonban 
sikertelenül: az önkormányzat nem 
élt a felkínált lehetőséggel” – idézte 
fel a korábbi városházi döntést a több 
mandátumon keresztül helyi taná-
csos Csoma. A parlamenti képviselő 
a közvélemény szintjén jelentkező 
kettős mércére is kitért, mondván, 
ha a magyar állam vásárol ingatlant 
Erdélyben, arról rosszallóan cikkezik 
a sajtó, de ha az önkormányzat nem 
él az elővásárlási jogával, azt nem 
nehezményezi. Oláh Emese hozzátet-
te, az RMDSZ egy kulturális közpon-
tot látna szívesen a város szívében 
található épületben, „ahol modern 
művészeti eszközökkel meg lehetne 
ragadni például a román–magyar 
együttélés kérdéseit”. Emlékeztetett, 
hogy az RMDSZ városprogramjá-
ban közös román–magyar projektek 
kezdeményezését vállalta, amelyek 
által Kolozsvár Erdély többnyelvű 
fővárosává válik. A New York Szálló 
jövőbeli rendeltetésének kidolgozása 
jó alkalom ennek a megvalósítására, 
vélte az alpolgármester, aki szerint 
az RMDSZ frakciója ezt az álláspon-
tot képviseli és támogatja. Az egykori 
szálloda egyébként már működött 
kortárs kiállítótérként a Kolozsvári 
Magyar Napok első kiadásain.

Füstbe ment tervek
A Kolozsvár egyik jelképének szá-
mító egykori szállodaépület külseje 
hosszas huzavona után két éve újult 

meg, és bár tulajdonosa a belső fel-
újításhoz szükséges engedélyt is meg-
kapta, erre már nem került sor. Pedig 
rég időszerű, hiszen a nagyközönség 
előtt évek óta lezárt egykori luxusz-
szálloda belső festése cafatokban lóg, 
mállik a vakolat, a szobákat felverte 
a szemét. A szebb napokat is megélt 
ingatlan sorsa amiatt is bizonytalan, 
mivel tulajdonosát, Ioan Bene üzlet-
embert 2018 februárjában letöltendő 
börtönbüntetésre ítélte a Kolozs me-
gyei ítélőtábla a Horea Uioreanu volt 
Kolozs megyei tanácselnök elleni 
perben. Az üzletembert 6 év és 4 hó-
nap szabadságvesztésre ítélték; mivel 
nem volt az országban, nevére nem-
zetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Bene 2013 augusztusában 5 millió 
euróért vásárolta meg a Főtér sarkán, a 
Jókai és az Egyetem (Universităţii) utca 
kereszteződésében található műemlék 
épületet a csődbe jutott Ardeleana vál-
lalattól, miután az önkormányzat a ci-
vil nyomás ellenére lemondott elővá-
sárlási jogáról. Bejelentette, 7,5 millió 
eurós beruházással felújítja és luxusz-
szállóvá alakítja az ingatlant, amely-
nek pincéjében éjszakai klub, tetején 
tetőterasz működött volna. Még a 
parkolóhiány is megoldódni látszott: 
külvárosi parkolóházból szállította 
volna vendégeit a főtéri hotelbe. Ez 
azonban nem valósult meg; pár évre 
rá a sajtó már arról írt, hogy túladna 
az értékes ingatlanon. A Pákey Lajos 
építész tervei alapján 1894–95-ben 
épült, eklektikus stílusú ingatlanban 
szálloda és kávéház működött. Ez 
volt az első, villannyal világított épü-
let a városban; az elektromosságot a 
szálloda saját áramfejlesztője bizto-
sította. A New York Szálló kávéhá-
za kezdettől fogva a város irodalmi 
életének a színhelye volt. Kolozsvári 
útjai alkalmával Jókai Mór is itt szállt 
meg, de a két világháború között hí-
res törzsvendége volt Áprily Lajos, 
Balogh Edgár, Dsida Jenő, Gaál Gá-
bor, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár 
is. Az 1950-es években átmenetileg 
diákszállónak használták az épüle-
tet, az 1960-as évektől ismét szálló-
ként működött, immár Continental 
néven. 2005-ben vásárolta meg az 
Ardeleana Rt. cég, majd utána Ioan 
Bene üzletember.
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M indaddig, amíg a járványügyi 
korlátozások enyhülnek, vagy 

feloldódnak, online térbe költözteti 
előadásait a Kolozsvári Magyar Ope-
ra – közölte az intézmény. Mint írják, 
a következő időszakban heti két al-
kalommal teszik közzé az intézmény 
Youtube-csatornáján közkedvelt előa-
dásaik felvételeit. Az online közvetítés 
sorozatot Erkel Ferenc születésének 
210. évfordulója alkalmából, illetve a 
magyar opera napjának megünnep-
léseként november 7-én este 19 órától 
a zeneszerző egyik legismertebb ope-
rájával, a Bánk bánnal indítják. Az 
online előadást az intézmény Youtu-
be-csatornáján követhetik az érdek-
lődők. A vetítésre kerülő felvétel 2019. 
június 16-án készült, a címszerepben 

Kovácsházi István énekművészt lát-
hatják, Melindát a világhírű Miklósa 
Erika alakítja. Erkel Ferenc harma-
dik operája több szempontból is az 
érett mester összegző alkotásának 
tekinthető. Szerkezetbeli és temati-
kus megfelelések kapcsolják a Báto-
ri Máriához és a Hunyadi Lászlóhoz 
egyaránt. A Bánk bán a magyar ope-
ra megalakulása után az első bemu-
tatott operák között van, ugyanak-
kor az első Erkel-opera, amit színre 
vitt a kolozsvári társulat. Szövegét 
Katona József drámája nyomán Eg-
ressy Béni írta. A történet szerint 
amíg II. Endre király idegen föl-
dön harcol, addig itthon felesége, 
Gertrúd és annak meráni udvartársa 
vígan él. A békétlen magyar főurak 

Petúr bán vezetésével le akarnak szá-
molni velük, de Bánk bán, az ország 
nagyura ellenzi a felkelést. Még ra-

gaszkodik királyához, de hamarosan 
neki is rá kell döbbennie, mit tettek az 
országgal a merániak. (Krónika)

Egyelőre online térbe költöznek a Kolozsvári Magyar Opera előadásai

 » Az online 
közvetítés 
sorozatot Erkel 
Ferenc születésé-
nek 210. évfordu-
lója alkalmából 
a Bánk bánnal 
indítják.

A Bánk Bán című előadásban a világhírű Miklósa Erika lépett fel 




