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TELJES POMPÁJÁBAN MEGCSODÁLHATÓ A FÖLD NAPJÁN A FELÚJÍTOTT BIHAR MEGYEI DENDROLÓGIAI PARK

Méltó helyén a váradi palotakert

 A fehérben és rózsaszínben pompázó liliomfák mellett még számos növény, virág szépíti a parkot

Visszakerült méltó helyére, 
ismét Nagyvárad látványossága 
lett a római katolikus püspö-
ki palota uniós forrásokból 
felújított kertje. A dendrológiai 
parkot a Föld napja alkalmából 
vezetett sétán is megcsodálhat-
ják az érdeklődők.

 » PAP MELINDA

N agyvárad látványosságává 
vált újra a római katolikus 
püspöki palota kertje, melyet 

felújítása óta idén tavasszal csodál-
hatnak meg teljes pompájában a 
váradiak és a városba látogató turis-
ták. A kommunizmus, majd a visz-
szaszolgáltatási eljárás éveiben el-
vadult zöldövezetet 2018-ban kezdte 
el uniós forrásokból felújítani a püs-
pökség, a munka tavaly ért véget, de 
most látható igazán az eredménye.

„Az utóbbi hetekben valóságos 
zarándokhellyé vált” – mondta a 
sajtónak a felújított palotakertről 
Böcskei László nagyváradi megyés 
püspök a magnóliafák virágzásá-
ra utalva, melyek egy évszázada a 
kert fő látványosságai. A fehérben 
és rózsaszínben pompázó liliomfák 
mellett még számos növény szépíti 

a parkot, az elmúlt két évben 92 fát 
és cserjét ültettek, illetve több mint 
7000 tulipán és más virág, fűszer-
növény színpompája fogja közre a 
székesegyházat és püspöki palotát.

„A növények többletminőséget ad-
nak a helynek, és gyönyörködtetik 
a látogatókat. Itt rájöhetnek, hogy a 
természet számos szépséget és titkot 
tartogat. Én is úgy gondolom, hogy 
megéri picit megállni és megfi gyelni, 
hogyan gyönyörködtet a természet a 
számos formával, illattal és színnel” 
– fogalmazott Böcskei László megyés 
püspök, aki maga is hozott növénye-
ket a parkba a Temes megyei szülői 
ház kertjéből. A püspökség honlap-
ján közzétett leírás szerint a parkban 
a magnóliák mellett többek között 
óriás mamutfenyő, gingko biloba, ti-
szafa és ámbrafa is található.

Természetvédelem
a palotakertben
Az egyház elsősorban a fi atalok, 
gyerekek fi gyelmét szeretné felhív-
ni a látnivalókra, így a Föld napja 
alkalmából vezetett sétákat is szer-
vez számukra. „Közös otthonunk, 
a Föld iránti felelősség jegyében a 
Nagyváradi Római Katolikus Püs-
pökség 2021. április 22-én, csütör-
tökön, a Föld napján reggel 10–13 
óra között, valamint 16–19 óra kö-

zött különleges programmal várja 
az érdeklődőket a püspöki palota 
kertjébe” – áll a felhívásban. A 
jelzett napszakban óránként indul-
nak vezetett csoportok felfedezni 
a kert fáit, a madárbarát sarkokat, 
a kalauzolás igény szerint magyar 
vagy román nyelven zajlik. A gyer-
mekek kézműves foglalkozásokon, 
a családok vetélkedőkön, környe-
zettudatos életmóddal kapcsolatos 
műhelyeken is részt vehetnek.

Böcskei László megyéspüspök 
szerint a programmal elsősorban 
a gyerekeket, de a felnőtteket akar-
ják segíteni abban, hogy felfedez-
zék a természetet, a kertben talál-
ható különleges fákat. „Minden 
növénynek, minden fának sajátos 
élete, üzenete van számukra” – fo-
galmazott az egyházi elöljáró, aki 
szerint természetvédelmi célzattal 
is szerveznek programokat a kör-
nyezetvédelem iránt elkötelezett 
diákok, tanárok, intézmények köz-
reműködésével.

A közt szolgálja
A barokk palota kertje a határon 
átívelő beruházásokat fi nanszíro-
zó uniós program keretében újult 
meg, a projekt magyarországi part-
nerei a szarvasi Szent István Egye-
tem tájépítészeti és településterve-
zési kara, illetve arborétum voltak. 
A közel 800 ezer eurós beruházás 
tavaly készült el. Az 5,5 hektáros 
kert helyreállítása Tancréd Beau-
det francia tájkertész és Kleszken 
Tímea kertészmérnök munkája, a 
tervezők Király Anikó műépítész és 
Thalmeiner Tünde kertészmérnök 
voltak. A helyreállítás keretében 
felújították a sétányokat, rekreáci-
ós részt alakítottak ki, újjáépítették 
az amfi teátrumot, gyógynövénye-
ket, bibliai kertet ültettek, kerti bú-
torzatot helyeztek ki.

A barokk park nyitott bárki szá-
mára, de éjszakára bezárják, és 
biztonsági kamerákkal is őrzik. Ta-
valy júliusban a püspökség megál-
lapodást kötött a helyi önkormány-
zattal, miszerint a polgármesteri 
hivatal anyagilag támogatja a fenn-
tartását, a zöldövezet pedig a vára-
diaké marad, és rendezvényhely-
színként is szolgál, többek között 
komolyzenei koncerteket is ren-
deztek itt.

 » „A növények 
többletminő-
séget adnak 
a helynek, és 
gyönyörködtetik 
a látogatókat. 
Itt rájöhetnek, 
hogy a termé-
szet számos 
szépséget és 
titkot tartogat” 
– fogalmazott 
Böcskei László 
megyés püspök, 
aki maga is ho-
zott növényeket 
a parkba a Temes 
megyei szülői 
ház kertjéből.
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 » ISZLAI KATALIN

Öt lakóházat épít hátrányos hely-
zetű családok számára Csíksze-

redában a kolozsvári Homes of Hope 
lakhatási segítő szolgálat. A beruhá-
zás megvalósításához adománygyűj-
tést szerveznek, amelynek részeként 
a kezdeményezők a következő na-
pokban gyalogosan térnek vissza 
Kolozsvárra Csíkszeredából. A nem-
zetközi lakhatási segítő szolgálat ko-
lozsvári székhellyel működő kiren-
deltsége a januárban Csíksomlyón 
történt tűzvészt követően fi gyelt fel a 

csíki helyzetre. Februárban vették fel 
a kapcsolatot a helyi önkormányzat-
tal, és felajánlották, hogy lakhatási 
lehetőség biztosításával támogat-
nák a várost. A részletekről tegnap 
Sógor Enikő alpolgármester, illet-
ve Florin Mihaly, a Homes of Hope 
képviselője tartott sajtótájékoztatót. 
A házak a város tulajdonát fogják 
képezni, az önkormányzat pedig 
azt vállalja, hogy telket vásárol az 
épületek számára, biztosítja a házak 
fenntartását, illetve kidolgozza azt a 
kritériumrendszert, amely alapján 
kiosztják ezeket. A segítő szolgálat 

munkatársai számos településen tar-
tanak megállót, amelyek alkalmával 
készpénzes támogatásokkal segít-
hetik az érdeklődők a kezdeménye-
zést, de banki átutalásra is lehetőség 
van. Számlatulajdonos (benefi ciar): 
Asociația Creștină Caritabilă Tineri 
Pentru Misiune, Transilvania Bank, 
bankszámlaszámok: BTPay – RO34 
BTRL RONV BSG0 9031 2902, ban-
ki átutalással – RO14 BTRL RONC 
RT00 9031 2904. Ha valaki külföldről 
utalna, Revoluttal teheti meg a 0740-
780284-es telefonszámra (megjegy-
zés: CASE).

Házak épülnek hátrányos helyzetűeknek Csíkban

 »  A házak a 
város tulajdonát 
fogják képezni, 
az önkormányzat 
pedig azt vállal-
ja, hogy telket 
vásárol az épüle-
tek számára. 

 » RÖVIDEN

Tűz pusztított
Marosvásárhelyen
Negyvennyolcan maradtak fedél 
nélkül, egy kislány pedig eny-
he égési sérüléseket szenvedett 
tegnap délelőtt a marosvásárhelyi 
Hidegvölgy utcában történt tűzeset 
nyomán. Ideiglenesen az éjszakai 
menhelyen biztosítottak lakhatást 
és ellátást az érintettek számára. A 
romák által rendkívül sűrűn lakott 
utca felső felében nagyon sok 
összetákolt építmény van, néme-
lyikben vastag paplan helyettesíti a 
falakat, így nagyon gyorsan terjed-
tek a lángok. A tűzoltóktól kapott 
első értesítés szerint lakóháznak és 
melléképületnek használt épületek 
égtek le. Összesen 16 felnőtt és 
32 gyermek lakott az összefércelt 
épületekben. A helyszínre érkező 
Soós Zoltán marosvásárhelyi pol-
gármester felmérte a helyzetet, és 
utasította a város szociális igazga-
tóságnak roma képviselőjét, hogy 
írja össze azokat, akiknek gyors 
segítséget kell biztosítani. Kiderült, 
hogy 48 személyt kell elszállásol-
ni. A városvezető azt mondta, a 
szociális igazgatóság munkatársai 
megoldást fognak találni a csalá-
dok számára, addig is az éjszakai 
menhelyen szállásolják el őket.
 
Balesetek szintjén
„vezet” Románia
Uniós viszonylatban továbbra is 
Romániában halnak meg a legtöb-
ben közúti balesetben. Mintegy 18 
800 személy vesztette életét 2020-
ban közúti balesetben az Európai 
Unió tagállamaiban, ami minden 
eddiginél nagyobb mértékű, 19 szá-
zalékos csökkenést jelent az előző 
esztendőben jegyzett halálos áldo-
zatok számához képest. Az Európai 
Bizottság (EB) tegnap közzétett 
adatai szerint az előző évekhez 
képest jelentős mértékben csök-
kent a közúti balesetben elhunytak 
aránya. A kimutatások szerint 
2019-hez viszonyítva 2020-ban 
közel 4 ezerrel kevesebben haltak 
meg az utakon. Közleményében az 
EB hangsúlyozza, a Covid–19-világ-
járvány következtében a forgalom 
visszaesése egyértelmű, bár nem 
mérhető hatást gyakorolt a halálos 
kimenetelű közúti balesetek 
számára.
 
Ingyenesen buszozhatnak
az elemisták
Ingyenes iskolabuszokat vehetnek 
igénybe jövőre az elemi osztályok 
tanulói a nagyobb városokban 
– számolt be az Agerpres hír-
ügynökség. Tegnap módosította 
a 2011/1-es tanügyi törvényt a 
parlament alsóháza: a módosítás 
értelmében az elemi osztályok 
tanulói a nagyobb városokban 
ingyenes iskolabuszokat vehetnek 
igénybe. Natalia-Elena Intotero 
szociáldemokrata és Szabó Ödön 
RMDSZ-es képviselő javaslata 
értelmében a nagyobb városok-
ban, az állami vagy magániskolá-
ba járó elemi osztályos gyerekek 
ingyen utazhatnak iskolabuszok-
kal a lakhelyük és az oktatási 
intézmény között, a szolgáltatást 
költségvetési forrásokból, a helyi 
önkormányzatokon keresztül 
fi nanszírozzák. A törvény hatályba 
lépését a 2022–2023-as iskolai év 
első napjára időzítették.




