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Remélhetően most már min-
den szakmai és bürokratikus 
akadály elhárult a válaszúti 
Bánff y-kastély felújítása elől, 
és végre elkezdődhet az érde-
mi munka. A Kolozs megyei 
önkormányzat tervét kivitelezői 
érdektelenség, majd több óvás 
is hátráltatta.

 » PAP MELINDA

T öbb mint három évvel az euró-
pai uniós pályázat megnyerése 
után végre nekiláthat a válaszúti 

Bánff y-kastély és a hozzá tartozó park 
helyreállításához a Kolozs megyei 
önkormányzat által kiválasztott ki-
vitelező. A megyei tanács tegnap kö-
zölte, a Kolozs megyei táblabíróságon 
ítélet született a kivitelezési szerződés 
odaítélésével szembeni óvásokkal 
kapcsolatban, így az önkormányzat 
által megbízott cég végre elkezd-
het dolgozni. „Azt szeretnénk, ha a 
munkálatok minél élénkebb tempó-
ban zajlanának, hogy a kastélyt és a 
benne zajló kulturális programokat 

bekapcsolhassuk a turisztikai körfor-
gásba” – közölte a kedvező hírt Alin 
Tișe tanácselnök.

Az áfa nélkül 27 670 836 lej értékű 
beruházás kivitelezőjének a szerző-
dés aláírásától számított két éven 
belül kell befejeznie a munkát. A fi -
nanszírozás nagy részét, 19 526 036 
lejt az Európai Unió állja, a többi a 
megyei önkormányzat önrésze. Az 
uniós támogatást még 2017-ben hív-
ta le a közép-erdélyi megye önkor-
mányzata, utána azonban többször 
is akadályokba ütközött. Hosszú 
ideig „nem akadt kérője” a kastély-
nak, ugyanis az építkezési cégek túl 
kevésnek ítélték az egyébként nagy 
szakértelmet igénylő beavatkozásra 
elkülönített összeget. Ezért a megyei 
tanácsnak négy alkalommal kellett 
meghirdetnie a kivitelezésre kiírt 
licitet, és többször fel kellett srófol-
nia a beruházásra szánt összeget is, 
míg végül tavaly júniusban három 
cég is jelentkezett a munkára. Az 
eredményhirdetés végül fellebbezést 
szült, ezeknek járt most a végére a 
Kolozs megyei táblabíróság, és tette 
lehetővé ezáltal a szerződéskötést és 
az érdemi munka elkezdését.

A 644 négyzetméteren elterülő 
kastélyhoz 56 128 négyzetméteres 
terület tartozik, melyet parkosítani 
kell. A felújítás után a kastély kultu-
rális központként működne a Kolozs 
megyei tanács fennhatósága alatt. 
Tárlatok, komolyzenei koncertek, 
konferenciák helyszínéül szolgálna, 
de értékes berendezését a turisták is 
megcsodálhatnák. Az uniós támoga-
tási szerződés értelmében a felújítást 
követően öt évig ingyen látogathat-
ják majd az érdeklődők.

A Kolozsvártól 26 kilométerre talál-
ható, neoklasszikus eklektikus stílus-
ban épült kastély a Bánff y család nyári 
rezidenciája volt. A 19. század második 
felében nyerte el jelenlegi formáját, de 
legnagyobb értékét a viszonylag épen 
megőrzött belső burkolatok képezik. 
A csarnok földszinti falait tölgy- és kő-
risfából készült neoreneszánsz jellegű 
burkolat borítja. Az ebédlő fő ékessége 
a zöld mázas cserépkályha, melynek 
a két oldalfalán a magyar történelem 
jelentős pillanatait ábrázoló dombor-
művek láthatók. A kommunizmus 
idején államosított épületben 2007-ig 
kisegítő iskola működött, azóta hasz-
nálaton kívül áll.

 Erdélyi tudósítások 2021. február 18.
csütörtök

Miért csak egyeseken
spórolnak?

Úgy viszonyul a bukaresti politikai osztály a különleges 
nyugdíjak és a megannyi bérpótlék eltörlésének kér-
déséhez, mint a kacér hajadon hódolója ostromához: 
váltig bizonygatja, hogy szereti, és haláláig vele akar 
élni, ám lánykéréskor valamiért mindig halogatja az 
igent. Jó ideje hasonló színjáték tanúja a romániai tár-
sadalom is. A hazai politikai alakulatok kivétel nélkül 
elkötelezettnek mutatkoznak a széles körben igazság-
talannak, jogtalannak, szégyentelennek nevezett jutta-
tások megszüntetése, legalábbis a rendszer méltányos 
módosítása iránt, ebből aztán sose lesz semmi. Holott a 
jelenlegi állapot akkor is tarthatatlan, ha lenne rá pénz. 
Márpedig nincs – vagyis olyan áron, hogy az erre a célra 
elkülönített eurómilliárdokat (a költségvetésből egy év 
alatt csupán különnyugdíjakra kétmilliárd euró megy el) 
máshonnan kénytelen elvonni a román államháztartás.

Ez az állandó kényszer kitűnik az idei költségvetés 
összeállításakor is. Amelynek leglényegesebb – és a 
nyilvánosság által is leginkább felkapott – elemei közé 
tartozik, hogy a kormány idén befagyasztja a nyugdíja-
kat, a közalkalmazottak bérét, sőt némi meglepetésre 
éppen az egyetemi hallgatók utazási költségén is spó-
rolni igyekszik. Az öregségi juttatás emelésének újbóli 
halasztásánál azért álljunk meg egy pillanatra, mert a 
tisztán politikai magatartás (írhattunk volna nyugod-
tan kétszínűséget is) valósággal kikönyököl e téren. A 
nyugdíjak 40 százalékkal történő indexálását célzó, a 
parlamentet, az alkotmánybíróságot és az államelnö-
ki hivatalt többször is megjárt előterjesztés a jelenleg 
ellenzékben lévő szociáldemokraták (PSD) kezdemé-
nyezése ugyan, ám ne feledjük, tavaly szeptemberben 
olyan alakulatok is megszavazták a törvényhozásban, 
amelyek azóta hatalomra kerültek. Többek között az 
RMDSZ, amely most, kormányzati pozícióban már azt 
mondja, hogy ilyen mértékű emelésre nincs fedezet 
a költségvetésben. Márpedig ezt öt hónappal ezelőtt 
is tudta mindenki, hiszen fi gyelmeztettek rá elemzők, 
a bukaresti jegybank, az Európai Bizottság és az IMF, 
csak hát szeptemberben jött a helyhatósági, decem-
berben pedig a parlamenti választás, ami tájainkon 
rendszerint minden számítást felülír. Emiatt lehetett 
azt mondani ellenzékben, hogy gondos költségvetési 
kalkulussal még válsághelyzetben is ki lehet gazdál-
kodni a nyugdíjemelést, majd pedig kormányon azt, 
hogy még sincs rá pénz.

Mármost pénz van rá, csak azt máshonnan kellene 
elvonni. Addig azonban, amíg széles társadalmi-szak-
mai kategóriák számára nem a hozzájárulás mértéke, 
hanem speciális törvények alapján biztosítják az öreg-
ségi illetményt, feneketlen zsák lesz a büdzsé, ami csak 
nyeli a pénzt. Látjuk, hiszen az ezekre fordított kiadá-
sok 60 százalékkal nőttek az elmúlt négy évben. Az idők 
folyamán számtalan kísérlet történt ugyan ezeknek a 
különnyugdíjaknak a kivezetésére, maximálására, ám 
ezek a kezdeményezések mindannyiszor kudarcot val-
lottak: hol a törvényhozás útvesztőiben tűntek el, hol az 
alkotmánybíróság meszelte el őket. (Sokak benyomása 
szerint eleve úgy dolgozták ki ezeket a javaslatokat, 
hogy ne állják ki az alkotmányosság próbáját.) „Holló 
a hollónak nem vájja ki a szemét” – reagált tegnap egy 
nyugdíjas szervezet képviselője arra, hogy a bukaresti 
parlamentben ismét nekiveselkedtek a törvényhozók 
speciális illetménye megnyirbálásának. Ebből a reakci-
óból is kitűnik, mennyire nem hisznek a választópolgá-
rok abban, hogy választottaikat őszinte szándék, politi-
kai akarat vezérli ennek a kérdésnek a rendezésében. A 
juttatások eltörlését egyre többen követelik, a Prahova 
völgyében például a következő feliratú óriáspannók 
jelentek meg: „Ne az erdőket, a speciális nyugdíjakat 
vágjátok!” Nos, ha a kormánykoalíció nem jut közös 
nevezőre, és belátható időn belül nem szünteti meg a 
nevetséges indokok alapján folyósított tetemes állami 
bérpótlékokat, továbbá nem szünteti meg, de legalább 
nem vet ki tetemes adót valamennyi különnyugdíjra, 
akkor minden egyes pénzügyi takarékossági, észszerű-
sítési intézkedése hiteltelenné válik. Nem lehet ugyanis 
kizárólag bizonyos rétegeken spórolni, miközben má-
sok számára meghagyjuk a tetemes anyagi juttatást 
biztosító előjogokat. Bármennyire is odázni próbálják, 
a jelenlegi kormánypártoknak meg kell teremteniük azt 
az igazságosságra, szolidaritásra alapuló rendszert, 
amiről korábban oly sokszor regéltek.
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Ráharaptak. Hosszas várakozás után végre megvan a válaszúti helyreállítási munkálat kivitelezője 

 » HAJNAL CSILLA

Március végén megtartják a pró-
baérettségit és a nyolcadiko-

sok próbavizsgáját, felmérve ezzel 
a diákok tudásszintjét – közölte a 
hét elején az oktatási minisztérium. 
A nyolcadikosok országos felmérő-
je március 29-én kezdődik román 
nyelv és irodalomból, majd március 
30-án matematikával folytatódik, és 
március 31-én még anyanyelvből is 
próbára teszik magukat a kisebbségi 
tagozatokon tanuló diákok. A tizen-
kettedikesek március 22-én román 
nyelv és irodalomból próbaérettsé-
giznek, 23-án a szaknak megfelelő 
kötelező tantárgyból, 24-én a válasz-
tott tantárgyból, március 25-én pedig 

anyanyelvből bizonyítanak a magyar 
diákok.

Mátéfi  István, a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, szűkí-
tették a vizsgaanyagot, az új prog-
ramban vannak változások. Mint ki-
fejtette, próbáltak segíteni a diákok 
felkészülésén, mert valószínűleg 
vannak iskolák, ahol a tanárok nem 
tudják leadni a teljes tananyagot a 
következő rövid időszakban, így eh-
hez az új programhoz lehet igazod-
ni. A tananyag leadásához szorosan 
kapcsolódik az órák pótlása is, ám 
még nem jelent meg semmiféle ren-
delet vagy módszertan a tanórák 
pótlásával kapcsolatban. A mate-
matika szakos tanár szerint nagyon 

nehéz ezt megvalósítani, hiszen a 
diákoknak, főleg a magyar nyelven 
tanulóknak amúgy is nagyon zsúfolt 
a tanrendjük.

Kiss Tünde, a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyért felelős Maros 
megyei szaktanfelügyelő elmondta, 
a megjelent követelményrendszer ér-
vényes lesz a próbavizsgákra, illetve 
az igazi érettségire és nyolcadikosok 
záróvizsgájára is. Rámutatott, a ma-
gyar nyelv és irodalom vizsgaanyagát 
csökkentették, sok szerzőt kivettek 
az érettségi programból. Maradnak 
a specifi kus és alapkompetenciák, 
vagyis, amelyeket fejlesztettek négy 
éven keresztül. Ugyanakkor a nyol-
cadikosok esetében is érvényes a 
tananyagcsökkentés.

Csökkentették a tananyagot a próbavizsgákon
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Végre megújulhat a Bánff y-kastély




