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A Bihar Megyei Tanácshoz 
tartozó Körösvidéki Múzeum 
fennhatósága alá kerülnek a 
nagyváradi önkormányzat által 
pár évvel ezelőtt létrehozott 
közgyűjtemények: a vármúze-
um, a szecessziós múzeum és 
a szabadkőműves múzeum. A 
felek költségcsökkentést remél-
nek az összevonástól, és további 
bővítést is terveznek.

 » PAP MELINDA

A nagyváradi múzeumok össze-
vonásáról szóló együttműkö-
dési megállapodást szavazott 

meg a héten a Bihar Megyei Tanács, 
a terv kiötlője nem más, mint az új 
múzeumok alapítását indítványozó 
egykori nagyváradi polgármester, 
Ilie Bolojan, a megyei önkormányzat 
jelenlegi elnöke. A városi múzeum 
égisze alatt működő vármúzeum, sze-
cessziós múzeum és szabadkőműves 
múzeum létrehozásával Bolojan leg-
főbb célja az volt, hogy elfoglaltságot 
adjon a Nagyváradra érkező turisták-
nak, amennyiben ezek az akvapark 
meglátogatása mellett több időt töl-
tenének a megyeszékhelyen. A vár-
múzeum létrehozását az erődítmény 
felújítására megnyert uniós pályázat 
is megkövetelte, ahogy EU-s pénz-
ből sikerült restaurálni a szecessziós 
múzeummá alakított Darvas-házat és 
uniós támogatással zajlik a szabad-
kőművesek múzeumának a kialakí-
tása is – ez a szecessziós múzeumhoz 
hasonlóan az első ilyen jellegű intéz-
mény lesz az országban.

Egyetlen adminisztráció
A napokban megszavazott együttmű-
ködés értelmében július elsejétől ezek 
mind átkerülnek a megyei önkor-
mányzat fennhatósága alatt működő 
Körösvidéki Múzeumhoz, melyhez 
jelenleg az Ady Endre és a Iosif Vul-
can Emlékmúzeumok is tartoznak. 

A múzeumhálózat átszervezéséről 
szóló megállapodás értelmében va-
lamennyi közgyűjtemény egyetlen 
adminisztráció alá tartozik, mely a 
Körösvidéki Múzeum jelenlegi szék-
helyén működik majd.

A nagy múltú megyei intézmény 
jelenlegi székhelyén, az egykori ma-
gyar királyi hadapródiskolában ma-
rad, melybe egy elhúzódó felújítási 
folyamat és sok huzavona után pár 
éve költözhetett be, miután ki kel-
lett költöznie a római katolikus egy-
háznak visszaszolgáltatott püspöki 
palotából. A határ menti pályázatok 
révén korszerű infrastruktúrával 
felszerelt székhely mellett a megyei 
múzeum a váradi vár fejedelmi palo-
táját is megkapja, melyben a városi 
múzeum működik. Az itt található 
vármúzeum mellett még számos 
kiállítótérnek alkalmas terem van, 
ezeknek csak egy részét sikerült 
hasznosítani azáltal, hogy fotómú-
zeumnak és állandó kiállításoknak 
adtak helyet valamennyi felekezet 
számára, illetve külföldi múzeumok 

nagyszabású időszakos tárlatait is 
befogadják. Utóbbira rég nem került 
sor, a városi múzeum az utóbbi idő-
szakban inkább a botrányoktól volt 
hangos, miután több alkalmazott 
hozzá nem értéssel, hivatali vissza-
éléssel vádolta Angela Lupșea igaz-
gatót és a korrupcióellenes ügyészsé-
gen (DNA) is feljelentést tett ellene.

Megyei irányítás,
városi fi nanszírozás
Az új gigaintézmény vezetéséről 
egyelőre nem árultak el részleteket, 
csupán annyit tudni, hogy ennek 
felügyeletében a megyei és a helyi 
tanács képviselői is helyet kapnak. A 
Körösvidéki Múzeumnak átadott fe-
jedelmi palota fenntartását továbbra 
is a nagyváradi tanács fi nanszírozná, 
míg a vár többi része a fennhatósága 
alatt marad.

A tervek között bővítés is szere-
pel: decemberig létre kellene hozni 
a szépművészeti és a kortárs tör-
ténelem részleget, illetve ki kell 
alakítani a belső udvarra tervezett 

GIGAINTÉZMÉNYRŐL DÖNTÖTTEK, A SOK BOTRÁNY UTÁN ÁTKERÜL A BIHAR MEGYEI TANÁCSHOZ A VÁRBELI KÖZGYŰJTEMÉNY

Egységes múzeumhálózat épül Nagyváradon

Az átszervezés révén a tavaly restaurált Darvas-ház is a Körösvidéki Múzeumhoz kerül 
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amfi teátrumot és parkot. Jövő ta-
vaszra a néprajzi részlegnek kell 
megvalósulnia, mely a fejedelmi 
palota harmadik emeletét lakná 
be, illetve a külön székhelyen mű-
ködő szabadkőműves múzeumot 
is megnyitnák. 2024 végére a fe-
jedelmi palota valamennyi terme 
meg kell kapja rendeltetését, és a 
váradi meridiánt is megjelölnék. 
Vitéz János püspök idején ugyanis 
a földrajzi hosszúság meghatáro-
zására a váradi csillagvizsgálóban 
egy saját, a váron keresztülhaladó 
kezdő délkört jelöltek ki.

Több pénz, de csak bővítésre
Azt, hogy az új gigaintézmény 
mennyi pénzből gazdálkodna, 
még nem tudni, a Körösvidéki Mú-
zeumnak tavaly 2,6, a városi mú-
zeumnak 1,2 millió eurós büdzséje 
volt. Bolojan szerint ez akár nőhet 
is, de a többletet a személyi költ-
ségek helyett bővítésre szánják. 
Elmondta, az intézményt a megyei 
tanács működteti a váradi önkor-
mányzat anyagi támogatásával. 
Ugyanis rájöttek, hogy „a versen-
gés nem tesz jót”, fogalmazott a 
tanácselnök. Elmondta, annak 
idején azért hozta létre a városi 
múzeumot, mivel az uniós projekt 
megkövetelte és nem tudta meg-
győzni az akkori megyei vezetést, 
hogy a várba költöztesse a Körös-
vidéki Múzeum egyes részlegeit.

A „nagy összeborulásnak” nem 
része egyelőre a városi felügyelet-
ben lévő Kossuth utcai neológ zsi-
nagóga és a Teleki utcai zsinagó-
gában létrehozott zsidó közösségi 
múzeum, ezek átstrukturálásához 
ugyanis a hitközség beleegyezése is 
kell. Florin Birta váradi polgármes-
ter szerint ezek a műemlékvédő ala-
pítványhoz, míg a várbeli épületek 
az ingatlankezelő igazgatósághoz 
tartoznak majd. A polgármester sze-
rint a napokban zárult le a vár felújí-
tását lehető tevő uniós projekt, így 
hamarosan bérbe adják a szabadon 
maradt várbeli helyiségeket.

 » Az új gigain-
tézmény veze-
téséről egyelőre 
nem árultak el 
részleteket, csu-
pán annyit tudni, 
hogy ennek 
felügyeletében a 
megyei és a helyi 
tanács képviselői 
is benne lesznek. 
A Körösvidéki 
Múzeumnak 
átadott fejedelmi 
palota fenntar-
tását továbbra 
is a nagyváradi 
tanács fi nan-
szírozná, míg a 
vár többi része 
a fennhatósága 
alatt marad.

 » ISZLAI KATALIN

Hat székelyföldi közéleti szemé-
lyiségnek adományozott rangos 

állami kitüntetéseket Áder János, 
Magyarország köztársasági elnö-
ke a március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából. Példaértékű munká-
jukért tegnap vehették át a díjakat 
a csíkszeredai Lázár-ház díszter-
mében. A koronavírus-világjárvány 
miatt mostanra halasztott díjátadón 
Lőrincz György író, a székelyudvar-
helyi Erdély Magyar Irodalmáért 
Alapítvány alapító elnöke, Simó 
Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Teológiai Líceum 
lelki igazgatója, a Romániai Magyar 
Cserkészszövetség római katolikus 
lelkivezetője; Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Egészségügyi Igazgatóság 
igazgatója, Bokor Márton gyermek-
gyógyász, a Hargita Megyei Köz-

egészségügyi Igazgatóság anya- és 
gyermekvédelmi programfelelőse, 
a Hargita megyei Sürgősségi Kór-
ház volt igazgatója, Hargita megye 
volt helyettes tisztifőorvosa; Bajna 
György író, költő, újságíró és Kurkó 
István, a csíkszentdomokosi Márton 
Áron Általános Iskola tanítója vehet-
ték át a rangos állami kitüntetéseket. 
Az Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke által adományozott 
elismeréseket Tóth László főkonzul, 
Magyarország csíkszeredai főkonzu-
látusának vezetője adta át.

Lőrincz György számára az erdélyi 
magyarság sorskérdéseit megjelení-
tő regényeket, novellákat, riportokat 
és elbeszéléseket magába foglaló, 
kiemelkedő prózaírói életműve elis-
meréseként Áder János a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztje kitüntetést 
adományozta. Lőrincz György regé-
nyeiben korunk, az erdélyi magyar-

ság legújabb, legégetőbb gondjaival 
(kivándorlás, a múlt feldolgozása, a 
hagyományos értékrend felbomlása 
stb.) szembesíti az olvasóit. Simó Gás-
pár az erdélyi magyar fi atalok nevelé-
se, illetve identitásának megőrzése 
érdekében végzett odaadó munkája 
elismeréseként a Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést vehette át. 
Ő álmodta meg a Romániai Magyar 
Cserkészszövetségben a Cserkészek 
Lelkinapja és a Vezetők Lelkinapja 
országos programokat, amelyeknek 
célja a cserkészek és vezetőik Jézus 
Krisztus lelkületében, szellemiségé-
ben való elmélyülése. A Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat munkáját, 
valamint a székelyföldi orvosok to-
vábbképzését, illetve az anyaországi 
és az erdélyi magyar orvosok közötti 
kapcsolatok fejlesztését segítő tevé-
kenysége elismeréseként Tar Gyön-
gyi, Hargita megye tisztifőorvosa 

szintén a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést vehette át. Bajna György 
számára Gyergyószék kulturális, iro-
dalmi és közéletben betöltött jelentős 
szerepe elismeréseként ugyancsak a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitünte-
tést adományozta Áder János köztár-
sasági elnök. Az erdélyi és anyaor-
szági orvosok szakmai kapcsolatának 
ápolását szolgáló három évtizedes 
tevékenysége, valamint elhivatott 
gyógyítómunkája elismeréseként Bo-
kor Márton részére a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adomá-
nyozták. Kurkó István a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálatnak nyújtott 
segítsége, valamint a Buzánszky Jenő 
Gyermek és Ifj úsági Focikupa, illetve 
a Kurutty nevű magyar nyelvű erdélyi 
tanulmányi verseny szervezőjeként 
végzett munkája elismeréseként szin-
tén a Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést vehette át.

Erdélyi közéleti személyiségek munkáját ismerte el a magyar államfő

 » Hat székely-
földi közéleti 
személyiségnek 
adományozott 
rangos állami 
kitüntetéseket 
Áder János, 
Magyarország 
köztársasági 
elnöke a március 
15-ei nemzeti ün-
nep alkalmából, 
az elismeréseket 
tegnap adták át 
Csíkban. 




