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SZILÁGYI RÓBERT ISTVÁN, A SZILÁGY MEGYEI TANÁCS ALELNÖKE ERDÉLY EGYIK LEGSZEBB BAROKK ÉPÜLETÉNEK MEGVÁSÁRLÁSI TERVÉRŐL

Közvagyonná válhat a zsibói Wesselényi-kastély
Hamarosan megszavazhatja a Szil-
ágy Megyei Tanács, hogy – elővásár-
lási jogával élve – elkezdje az alku-
dozást Ianicicău Andrással Erdély 
egyik legszebb barokk épülete, a 
zsibói Wesselényi-kastély megvá-
sárlásáról. Szilágyi Róbert István, az 
önkormányzat alelnöke szerint akár 
már májusban megegyezhetnek, 
utána pedig uniós források lehívásá-
val beteljesülhet a régóta várt álom: 
a megye egyik építészeti büszkeségé-
nek felújítása, nemzetközi turisztikai 
célponttá alakítása.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

S zilágyi Róbert István, a Szilágy 
Megyei Tanács alelnöke pénteken 
Facebook-oldalán közölte, hogy 

az önkormányzat megvásárolná az eladó 
zsibói Wesselényi-kastélyt. Erdély egyik 
legszebb barokk épületét évek óta árul-
ja Ianicicău András, aki 2014-ben másfél 
millió euróért hirdette meg az ingatlant, 
amely 2020 nyarán már jócskán „leszál-
lított áron”, 900 ezer euróért szerepelt a 
Sotheby’s Realty exkluzív ingatlanközve-
títő oldalon. Az ár azóta 800 ezer euróra 
csökkent, a Szilágy Megyei Tanács pedig 
most „bejelentkezett” a felújításra szoruló 
épület megvásárlására.

A Wesselényi-kastélyt az 1778 és 1810 
közötti időszakban építették, tartozott 
hozzá lovarda, angolkert és egy hatalmas 
udvar is. A klasszicista és barokk stílus-
jegyeket ötvöző kastélyból az államosí-
tás nyomán általános iskola lett, majd 
bentlakásos középiskola, pionírok háza, 
múzeum és a természetkedvelő fi atalok 
kutatóközpontja. Az angolparkból bo-
tanikus kert lett, a lovardából kantin, a 
kastély udvarán pedig gokartpályát ala-
kítottak ki. A rendszerváltozás után sorsa 
sokáig kérdéses volt, majd 2012-ben hosz-
szas pereskedés után visszakapta a Wes-
selényi-család leszármazottja, Ianicicău 
Éva (született Teleki Éva). Jelenleg fi a, 
Ianicicău András foglalkozik az épület 
értékesítésével.

Évek óta téma és cél a kastély
Szilágyi Róbert István a Krónikának feli-
dézte, hogy már évek óta téma, illetve cél 
a műemlék épület megvásárlása, minde-
nekelőtt az állagmegőrzés, illetve az egyre 
romló állapotának megállítása, visszafor-
dítása okán. Kiemelte, hogy magyarországi 

kapcsolataik révén is próbálták felhívni a 
fi gyelmet a kastély fontosságára. Először 
2016-ban merült fel komolyabban a gondo-
lat, ugyanis ekkor jelezte először a bukaresti 
kulturális minisztérium, hogy lemond elő-
vásárlási jogáról, így ez a jog automatikusan 
a megyére szállt át. Ám akkor a költségvetési 
keretek nagyon szűkösek voltak, így fel sem 
merült annak lehetősége, hogy a megye kifi -
zesse az akkor 1 200 000 eurós árat.

Amikor idén ismét meghirdették a csak-
nem 9000 lelket számláló, immár csupán 
alig 14 százalékos magyarsággal rendel-
kező kisváros híres kastélyát, az elővásár-
lási jog miatt a Szilágy Megyei Tanácsot 
is értesítették. Március végén a kulturális 
minisztérium ismételten jelezte, hogy ők 
nem tartanak igényt a kastélyra, így mivel 
idén az anyagi lehetőségeik jobbak, komo-
lyan felmerült annak ötlete, hogy a megye 
vásárolja meg a kastélyt. „Próbáljuk meg-
védeni, megőrizni, konzerválni Szilágy me-
gye kulturális örökségét, és igyekszünk egy 
olyan jövőt biztosítani neki, amelyben elő 
tudjuk hozni, meg tudjuk mutatni azokat 
az értékeket, amelyekre mi, itt, a Szilágy-
ságban büszkék vagyunk”  –  nyilatkozta 
Szilágyi Róbert István.

A tervek szerint amint döntés születik a 
megvásárlásról, a várhatóan hosszas pro-
cedúra után európai uniós segítséghez fo-
lyamodnának, a regionális operatív prog-
ramok keretén belül szeretnének pályázni 
a kastély felújítására. Szilágyi Róbert István 
egyébként megemlítette, hogy a Regionális 
Operatív Program keretén belül már pró-
bált pályázni Szilágy megye a Zsibótól csak 
néhány kilométerre található Béldi-kastély 
felújítása kapcsán, akkor sajnos sikertele-
nül. Most sokkal optimistábbak ilyen téren, 
hiszen a Wesselényi-kastély Erdély egyik 
legfontosabb barokk műemléke. „Tudjuk 

azt, hogy amennyiben sikerül megvásá-
rolni a kastélyt, esélyünk van, hogy fel is 
újítsuk, hogy visszaállítsuk az eredeti álla-
potát. Mindent megteszünk azért, hogy egy 
olyan turisztikai körforgásba vigyük bele, 
amely Szilágyságot ismét vonzóvá teszi, 
reméljük, hogy örökségvédelmi értéke által 
a nemzetközi színpadra tudjuk tenni” – 
mondta bizakodva a politikus.

Liberális támogatás
Szilágyi Róbert István jelezte, alapvetően 
a Szilágy megyei RMDSZ szívügye a kas-
tély kérdése, de a megyei tanács elnöke, 
a liberális Dinu Iancu-Sălăjanu is kinyil-
vánította szándékát az ingatlan megvé-
tele iránt, egyetért a helyi magyarsággal 
abban, hogy a megye, illetve a térség 
kiemelt fontosságú, értékű műemléke a 
Wesselényi-kastély. Az alelnök szerint 
egyelőre nem érzékelhetőek a tanácson 
belül ellentétek a kastély ügye miatt, de 
biztosat a soron következő tanácsülés, 
szavazás után tud majd mondani, akkor 
dől el, hogy van-e bárkinek ellenvetése.

Szilágyi Róbert István elmesélte, hogy 
ha az ingatlan megvásárlásáról döntenek, 
első lépésként öttagú bizottságot kell ki-
nevezniük, melynek részletesen meg kell 
vizsgálnia az épület tulajdonjogát igazoló 
iratokat, illetve a felértékelést alátámasztó 
hivatalos dokumentumokat. Amennyiben 
nincs meg a hivatalos felértékelés, ezt az 
önkormányzatnak kell elvégeznie – ez eset-
ben a tanács közbeszerzési részlege szerint 
körülbelül 10-15 nap alatt tudják megtalál-
ni a megfelelő céget, amely felméri, felér-
tékeli az ingatlant, kimondja hivatalosan 
is az árát. Ezután egy külön bizottság fog-
lalkozik majd az „alkudozással”, amely-
nek végén remélhetőleg megegyeznek a 
tulajdonossal. „Szerintem úgy harminc 

nap alatt, a májusi hónap folyamán eljut-
hatunk az egyezségig, illetve a végső sza-
vazásig, amely nyomán kimondjuk, hogy 
igenis megvásároljuk a kastélyt” – vélte az 
RMDSZ politikusa.

Óriási kulturális központ
A jövőbeli tervekről szólva Szilágyi Ró-
bert István kifejtette, hogy az ingatlan 
„óriási” kastélyként és kulturális köz-
pontként is funkcionálhatna. Szeretnék 
múzeumként is működtetni, visszaál-
lítani a kastély egykori pompáját, úgy 
berendezni, hogy bepillantást engedjen 
az elmúlt történelmi korokba. Nemcsak 
a kastély történetére fektetnének hang-
súlyt, hanem életet szeretnének vinni az 
épületbe, akár a kor divatját, gasztronó-
miáját, szokásait bemutatni – ahogy az 
Nyugat-Európában vagy akár Kelet-Kö-
zép-Európában sok műemlék esetében 
már bevett szokás. Ezeket szintén EU-s 
pályázatok révén kívánják megvalósíta-
ni. „Mindenképpen megtartanánk a kas-
tély kulturális jellegét, mindenképp ez a 
cél. Semmiféleképpen nem szeretnénk 
semmilyen más, kereskedelmi vagy bár-
mi más jellegű tevékenységet folytatni” – 
szögezte le Szilágyi Róbert István.

Ötletként felmerült az is, hogy a kuta-
tási célokra is koncentráljanak, hiszen 
a kastély udvarában gazdag botanikus 
kert működik. Amennyiben találnak 
egyetemeket, kutatóintézeteket, ame-
lyek nyitottak a partnerségre, átadnák 
az épület, az ingatlan egy részét kutatási 
célokra. „Ez nagyon régóta téma, de az 
anyagi források hiányában sose tudtunk 
komolyan arra gondolni, hogy a megye-
háza éljen az elővásárlási jogával. Ám 
most megvan az anyagi lehetőség, és a 
politikai helyzet is olyan, hogy lehető-
ségünk van rá. Remélem, hogy az elkö-
vetkező egy hónapban megvalósul ez a 
régi álom” – összegezte a Krónikának a 
megyei tanács alelnöke.

 » A jövőbeli tervekről szólva 
Szilágyi Róbert István kifej-
tette, hogy az ingatlan „óriá-
si” kastélyként és kulturális 
központként is funkcionálhat-
na. Szeretnék múzeumként is 
működtetni, visszaállítani a 
kastély egykori pompáját, úgy 
berendezni, hogy bepillantást 
engedjen az elmúlt történelmi 
korokba. Nemcsak a kastély 
történetére fektetnének hang-
súlyt, hanem életet szeretnének 
vinni az épületbe.

Jó kilátások. A megyei tanács kulturális központot hozna létre a Wesselényi-kastélyban
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