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Segélykiáltások
Temesvárról

Már hónapok óta érkeznek a különböző jelzések Temes-
várról a helyiek számára egyre riasztóbb migránshelyzet 
miatt. Egyre többen vannak, s egyre több gondot okoznak 
a román–szerb határt illegálisan átlépő, aztán menedéket 
kérő, de valójában Nyugat-Európába igyekvő bevándorlók. 
Fontos kiemelni a törvénytelen határátlépés kifejezést eb-
ben az esetben, hogy még véletlenül se keverjük össze azt 
a bizonyos szezont a fazonnal. Itt nem Srí Lankáról vagy a 
világ egy másik sarkából hivatalos okmányokkal érkező, 
munkát kereső külföldiekről van szó, akikre egyébként egy-
re inkább rászorul néhány gazdasági szekor Romániában.

A Temesváron tébláboló, lakatlan épületeket kisajátító, 
az állomás épületében magukat meghúzó vagy éppen a 
szabad ég alatt éjszakázó migránsok számának növeke-
dése vészesen jelezte valamiféle tragédiába torkolló ese-
mény bekövetkezését. Aztán egy április végi napon két 
migránscsoport összetűzésekor megkéseltek két embert, 
s egyikük belehalt a sebeibe. A hatóságoknak sikerült 
beazonosítani a tettest, de annak sikerült elhagynia az 
országot, és máshol kért menedéket. Ez a dráma kellett 
ahhoz, hogy végre Bukarestben is foglalkozzanak a te-
mesvári segélykiáltásokkal.

Pedig Temesvár polgármestere, a liberálisnál is libe-
rálisabb Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szí-
neit képviselő, német nemzetiségű és állampolgárságú 
Dominic Fritz több alkalommal is kormányzati segítséget 
sürgetett a migránshelyzet miatt. Tette ezt azért, mert 
testközelből érzékelte a veszélyt. Sokáig nem vették ko-
molyan, mellőzték. Kellemetlen, kényes témának tartják 
Bukarestben az ügyet, rettegnek a Brüsszelből érkező me-
nekültellenes megbélyegzésről. Most végre Lucian Bode 
belügyminiszter ingerküszöbét is elérte a temesvári hely-
zet. Ennek apropóján beszámolt arról, hogy csak tavaly 
mintegy tízezren jutottak be illegálisan Romániába, s to-
vábbi harmincötezer határsértő belépését akadályozták a 
hatóságok, vagy toloncolták vissza őket abba az ország-
ba, ahonnan beléptek. Kéretlenül hozzátette: bár megérti 
a polgárok aggodalmát, a migrációt nem szabad országos 
válságként beállítani, mert fennáll a veszélye, hogy olyan 
hangulatkeltés induljon a bevándorlók ellen, amely egy 
„jogállamban elfogadhatatlan”, és amely ellenőrizhetet-
len következményekkel járhat.

Bode eurokonform megjegyzése felesleges. Senki nem 
állította ugyanis, hogy ma Romániában válsághelyzetet 
jelent a migránskérdés. Temesvár ellenben tényleg küzd 
ezzel a problémával, és a kilátások nem túl rózsásak. A bel-
ügyminiszter pártbéli kollégája, a szintén nemzeti liberális 
Ovidiu Drăgănescu, Temes megye alprefektusa nemrég 
arról beszélt, hogy sokkal több illegális határátlépést aka-
dályoznak meg a román–szerb határnál, mint az év elején. 
Azt mondta, a szerbiai helyzet egyáltalán nem megnyuga-
tó, a déli szomszédnál migránsok tízezrei várnak arra, hogy 
Nyugatra induljanak, egy tekintélyes részük Románia, így 
Temesvár érintésével.

Érzik-e a bánsági polgárok és a helyi politikusok, elöljá-
rók kiáltásának súlyát Bukarestben? Tudatában van-e Bode 
miniszter, hogy minden egyes megengedő, elgabatellizáló 
kĳ elentés az illegális határátlépőknek címzett biztató üze-
nettel ér fel? Románia abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy csak egyetlen kis sarkát érinti a Balkánon keresztül – 
elsősorban Németországba – tartó migránsok útvonala. A 
kormány illetékeseinek, a hatóságoknak biztosítaniuk kell 
Temesvár lakóinak biztonságát. Ez nem ideológiai kérdés 
függvénye, hanem kutyakötelesség.

Fény derült a zsibói Wesselé-
nyi-kastély új tulajdonosának 
kilétére: magyar állami tulaj-
donban levő cég vásárolta meg 
az impozáns műemlék épületet. 
Kérdéses, hogy ezek után a 
Szilágy megyei önkormányzat 
– amelynek alelnöke RMDSZ-es – 
továbbra is perelni akar-e.

 » KRÓNIKA

A Magyar Nemzeti Vagyonkez-
elő Zrt. portfóliójába tartozó 
Manevi Zrt. tulajdonába ke-

rült a zsibói Wesselényi-kastély. Az 
impozáns műemlék épület jelenlegi 
tulajdonosát jelző, tegnap kiállított 
telekkönyvi kivonatot a kastélyt el-
adó örökös juttatta el az MTI tudósí-
tójának. Janicskó András, a kastély 
örököse korábban a távirati irodának 
elmondta: a kolozsvári Micro Vision 
Consult Kft . üzleti tanácsadó cég – 
mely április 20-án tőle vásárolta meg 
a műemlék épületet – azonnal túl is 
adott a kastélyon. Ezt igazolja a friss 
telekkönyvi kivonat. A Manevi Zrt. 
korábban Szatmár megyében vásá-

rolt meg két történelmi jelentőségű 
műemlék épületet: a Szatmárnémeti 
központjában álló egykori Pannónia 
Szállót, és azt a nagykárolyi épületet, 
amelyből 2014-ben költözött ki a vá-
ros polgármesteri hivatala. Amint az 
erdélyi magyar sajtó korábban írta: 
a Manevi Zrt. a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. portfóliójába tartozó 
állami vállalat.

Mint arról beszámoltunk, a zsibói 
Wesselényi-kastélyt csaknem egy év-
tizede árulja az örökös, aki belátta, 
hogy képtelen előteremteni a kas-
tély felújításához és működtetéséhez 
szükséges összegeket. A kastélyra a 
bukaresti Artmark Historical Estate 
Kft . kereste a vásárlókat, folyamato-
san csökkentve az árat, mely végül 
800 ezer eurónál állapodott meg. A 
hatályos törvények elővásárlási jogot 
biztosítottak a román államot meg-
testesítő intézményeknek: a bukaresti 
kulturális minisztériumnak, a Szilágy 
Megyei Tanácsnak és a zsibói polgár-
mesteri hivatalnak. Miután a kultu-
rális tárca márciusban lemondott az 
elővásárlási jogáról, a Szilágy megyei 
önkormányzat jelezte, hogy megvá-
sárolná az épületet. A tanács április 
28-i ülésén határozott az adásvételi 

tárgyalások elkezdéséről, tárgyalóbi-
zottságot nevezett ki, és pénzt is elkü-
lönített a költségvetésében az üzletre. 
Csak később szembesült azzal, hogy a 
történelmi jelentőségű ingatlan már 
egy bő héttel korábban gazdát cserélt.

Janicskó András kedden az MTI-
nek elmondta, a megyei önkormány-
zat kifutott a törvényes határidőből 
az elővásárlási jog érvényesítésével. 
Szilágyi Róbert, a megyei önkor-
mányzat RMDSZ-es alelnöke, a me-
gyei tárgyalóbizottság vezetője a 
Maszol.ro portálnak viszont azt nyi-
latkozta, hogy a törvényes határidőn 
belül jelezték vásárlási szándékukat, 
ezért bírósághoz fordulnak az elő-
vásárlási joguk érvényesítéséért. Az 
RMDSZ-es elöljáró korábban a Króni-
kának még arról beszélt, hogy remé-
nyeik szerint némi alkudozás után 
már május végén nyélbe üthetik az 
üzletet. Lapunk a fejlemények kap-
csán ismét Szilágyi Róbert Istvánhoz 
fordult, akit reagáltatni szerettük 
volna arra, hogy fény derült a tulaj-
donos kilétére. Az alelnöktől tegnap 
azt a választ kaptuk: mivel a Szilágy 
Megyei Tanács nem kapott erre vo-
natkozó tájékoztatást, így nem tud 
erről a kérdésről nyilatkozni.

Erdélyi tudósítások 2021. május 20.
csütörtök
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Jövő évre halasztották a 2021. évi romániai népszámlálást
A koronavírus-járvány miatt jövő évre halasztották a 2021. 
évi népszámlálás megrendezését, az erről szóló sürgősségi 
rendeletet tegnapi ülésén fogadta el a bukaresti kormány. 
A nép- és lakásszámlálás során a 2021. december elsején 
fennálló állapotot veszik alapul. Az eredeti referencia-
dátum 2021. május elseje volt. Az adatfelvételt a 2022. 
február–július időszakban bonyolítják le. A népszámlálá-
son megállapított lakosságaránytól függ, hogy egy adott 
településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek az 
anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, joga van-e anya-
nyelvét használni a hivatalokban. A jelenlegi jogszabályok 
szerint a nyelvi jogok húszszázalékos lakosságarány felett 
illetik meg a nemzeti kisebbségeket.
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A SZATMÁRI PANNÓNIA SZÁLLÓT TULAJDONLÓ CÉG VÁSÁROLTA MEG A MŰEMLÉK ÉPÜLETET

A magyar államé a zsibói kastély

 » KRÓNIKA

Megkezdődtek a válaszúti Bánff  y-
kastély épületegyüttesének és

parkjának felújítási munkálatai, 
amelyeket a Kolozs Megyei Tanács 
európai alapokból fi nanszíroz. A Ko-
lozsvártól 26 kilométerre található, 
neoklasszikus eklektikus stílusban 
épült kastély felújítása több éve hú-
zódott, kivitelezői érdektelenség és 
óvások akadályozták. Mint arról feb-
ruárban beszámoltunk, több mint 
három évvel az európai uniós pályá-
zat megnyerése után állhat neki most 
végre a Kolozs megyei önkormányzat 
által kiválasztott kivitelező a kastély 
és a hozzá tartozó park helyreállításá-
hoz. „Hosszúra nyúló előkészületek 

és többszöri sikertelen közbeszerzési 
eljárás nyomán végre elkezdődhettek 
a válaszúti Bánff y-kastély tényleges 
felújítási munkálatai. A kastély épí-
tett örökségünk része és történelmi 
jelentősége révén identitásunk és 
kultúránk fontos sarokköve, ezért 
kötelességünk megóvni és megőrizni 
azt” – mondta Vákár István, a Kolozs 
Megyei Tanács alelnöke. Hozzátette, a 
beruházás révén a Mezőség újabb kul-
turális központtal gazdagszik, amely 
növeli a térség turisztikai vonzerejét, 
hiszen két év múlva újra eredeti pom-
pájában lesz látogatható.

Az RMDSZ Kolozs megyei szerve-
zetének közleményéből az is kide-
rül, hogy a kastély épületének első 
emeletén könyvtárat, előadótermet, 

valamint kutatási irodát alakítanak 
ki, az alagsorban pedig kiállítóterem 
kap helyet, ahol idővel állandó és 
időszakos tárlatok is megtekinthető-
vé válnak. Megújul a kastélypark is: 
helyreállítják az ott található tavat, 
újjáépítik a szökőkutat, valamint 
a meglévő hidak felújítása mellett 
újakat is építenek. Az átfogó projekt 
keretében két másik épületet is kor-
szerűsítenek, amelyek a kastély üze-
meltetését fogják szolgálni.

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.

Elkezdődött a Bánff y-rezidencia felújítása

Látványos tervek. Így fog kinézni a válaszúti Bánff y-kastély, miután befejeződik a 27 millió lejes felújítás




