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TÖNKRETETTE A BELVÁROS ARCULATÁT A „KOPORSÓSZÁLLODA”

Rombolja a városképet
a kolozsvári betonmonstrum

Hatalmas felháborodást váltott ki a kolozsváriak körében a Petőfi  (Avram Ian-
cu) utcában épült behemót szálloda látványa. A műemlék övezetben felhúzott 
betonmonstrum nemcsak a várfalat takarja el, a belvárosi utca eredeti arculatát 
is megsemmisíti. Bár évek óta botrány övezi, a napokban valósággal elárasztot-
ta a közösségi médiát a kincses városi szálloda képe: a szomszédos egyszintes 
épületek fölé magasodó betonmonstrum – melyet a helyiek csak „koporsó-
ként” vagy „űrlényként” emlegetnek – a Petőfi  utca teljes arculatát elrontja, és 
a középkori várfalat is takarja. Egy online petícióban kolozsváriak százai kérik 
a lebontását, de Guttmann Szabolcs építész szerint a „25. órában” már nem na-
gyon van mit tenni ellene, ugyanis az évek során kerülőutakon sikerült „lepa-
pírozni” a több telket is elfoglaló beruházást. 4.»

Eltemették magukat? A szakma szerint a kolozsvári önkormányzat megakadályozhatta volna a Petőfi  utcai beruházást, mégsem tette 

Az árnyékszékek
országa, Románia
Az utóbbi öt évben lényegesen nőtt 
az angolvécével rendelkező romá-
niai háztartások aránya, de még így 
is a lakosság szinte negyede nem 
rendelkezik beltéri illemhellyel. 
Míg az Európai Unióban kettő körül 
van azon polgárok aránya, akiknek 
a lakóhelyén nincsen beltéri vízöb-
lítéses illemhely, Romániában a 
lakosság 22,4 százaléka nélkülözi 
a civilizáció egyik fokmérőjének 
számító angolvécét.  2.»

Végre megújulhat
a Bánff y-kastély
Remélhetően most már minden 
szakmai és bürokratikus akadály 
elhárult a válaszúti Bánff y-kastély 
felújítása elől, és végre elkezdőd-
het az érdemi munka. A Kolozs 
megyei önkormányzat tervét kivi-
telezői érdektelenség, majd több 
óvás is hátráltatta. 3.»

Nem elég a pénz az
önkormányzatoknak
Nem lehet minden települést egy 
kalap alá venni. Lehet, hogy a 
nagyvárosok és a gazdag községek 
fenn tudják tartani magukat a be-
folyó adókból és illetékekből, ám a 
2800 kisközség háromnegyedének 
a működését sem fedezik a saját 
bevételei – húzta alá Ilyés Gyula 
önkormányzati szakpolitikus, 
amikor Florin Cîţu miniszterelnök 
azon kijelentéséről kérdeztük, ami 
szerint idén nem kell kormánypén-
zeket visszaosztani a települések-
nek.  7.»

Talárosok: adócsalás
börtön nélkül
Az alaptörvénnyel összhangban 
találta tegnap az alkotmánybíró-
ság az adócsalás szankcionálá-
sáról szóló törvényhez benyújtott 
módosítást, amely szerint nem 
szabható ki börtönbüntetés abban 
az esetben, ha valaki adócsalóként 
100 ezer eurót meg nem haladó 
kárt okoz, de teljes egészében, 20 
százalékos büntetőkamattal és ké-
sedelmi kamattal együtt megtéríti 
az okozott kár összegét. 5.»

 » Most, a 25. 
órában arról 
beszélünk, hogy: 
jaj, de ronda! Az, 
és az is marad! 
Szerintem ebben 
a stádiumban, 
amikor eddig el 
lehetett vinni a 
hivatalos papíro-
zást, már nem le-
het semmit sem 
tenni ellene” – 
értékelt Gutt-
mann Szabolcs.
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Különnyugdíj nélkül
maradhatnak a honatyák  6.»

9.»

Oltás: leginkább a 40 év körüli nők
panaszkodnak mellékhatásokra
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Megmentenék a szentbenedeki
Kornis-birtokot 1..
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