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H I R D E T É S

 » PAP MELINDA

M iután 15 éve húzódik a resta-
urálása, 2023-ra megújulhat 

a temesvári Hunyadi-kastély – 
írta az Agerpres. A hírügynökség 
szerint a középkori építmény be-
kerülhet az országos helyreállítá-
si tervbe (PNRR), így valós esély 
van arra, hogy befejeződjön a 
korszerűsítése, miután több ideje 
van felújítás alatt, mint amennyi 
alatt épült.

Alexandru Proteasa, a Temes 
Megyei Tanács alelnöke tegna-
pi sajtótájékoztatóján elmondta, 
hogy az alapdokumentáció meg-
kapta az országos műemlékvédel-
mi bizottság engedélyét, a megyei 
önkormányzat pedig vállalta, 
hogy elkészíti a műszaki tervet. 
„Ez nagyon fontos projekt a város 

és a megye számára, egy fontos 
helyszín a Temesvár Európa Kul-
turális Fővárosa 2023 projekt szá-
mára” – jelentette ki a tanácsel-
nök, arra utalva, hogy a középkori 
épületben a Bánsági Történeti Mú-
zeum működik. A megyei elöljáró 
szerint a műszaki terv elkészítésé-
hez egymillió lejre van szükség, az 
összeget saját keretéből utalja ki a 
megyei tanács. A megyei vezetés 
ugyanis azt reméli, hogy ennek 
köszönhetően 2023-ban, amikor 
Temesvár lesz Európa kulturális 
fővárosa, meg lehet majd nyitni 
az épület északnyugati szárnyát. 
A politikus szerint a megye libe-
rális vezetése képes lobbizni a 
történelmi erődítmény felújítása 
érdekében, hogy az bekerüljön 
az országos helyreállítási tervbe, 
a megyei tanácsnak ugyanis soha 

nem lesz elegendő forrása a meg-
mentésére.

A Bánsági Történeti Múzeum-
nak otthont adó belvárosi műem-
lék épületet még 2007-ben zár-
ták be felújítási céllal, az eredeti 
tervek szerint idén kellett volna 
megnyílnia. A felújítási folyamat-
nak számos buktatója volt, így 
2018-ban az erre kijelölt bizottság 
egyes tagjai nem akarták aláírni 
az átvételét.

A mai épület helyén álló első 
erődítmény a 14. században, 
Róbert Károly uralkodása alatt 
épült. A négyszögletű, belső ud-
varos, eredetileg négy sarokbás-
tyás épület a város szívében, a 
főtér tőszomszédságában áll. Te-
mesvári ispánként ebben lakott 
családjával Hunyadi János had-
vezér, erdélyi vajda is.

Megszépülhet a Hunyadiak kastélya

 » SZUCHER ERVIN

Abbahagyta tavasz eleji igye-
kezetét a marosvásárhelyi 

városháza, amely a csodálatos 
virágkompozíciók kiültetése után 
elhanyagolta a parkok, körforgal-
mak, zöldövezetek füvének leka-
szálását. Az illetékesek szerint 
mindez csak átmeneti állapot, 
jövőre másként fognak kinézni 
a zöldövezetek. „Folyamatosan 
kaszálnak a hivatal munkatársai 
városszerte! A Kárpátok sétányán 
már befejeztük a zöldterületek 
kaszálását, és ma a November 
7., Kövesdomb és Szabadság ne-
gyedben folytatjuk a munkála-
tokat” – írta közösségi oldalán 
május 17-én Soós Zoltán, a város 
polgármestere. Ehhez képest a 
Kárpátok sétánya legnagyobb 
parkjába csak 20-án jutottak el 
benzines kaszagépükkel a hiva-
tal által megbízott munkások. 
Marosvásárhelyen nincs olyan 
városrész, amelyből a lakók ne 
jelezték volna, hogy a közelükben 
lévő sétányokon, parkocskában 
vagy körforgalomban ne nőtt vol-
na félméteresre a fű. Helyenként 
padokat, hintákat, libikókákat 
nőtt be a gaz, ellehetetlenítve 
azok használatát. Az áldatlan ál-
lapotot Soós politikai ellenfelei is 
igyekeztek kihasználni, gúnyos 
fricskákat szórva az új elöljáróra. 
Pedig Vásárhely tavasza a lehető 
legszebben indult: a főtéri virág-
gruppok új életre keltek, a körfor-
galmakban újabbak létesültek, a 
régi és új városháza előtti részek 
teljesen virágba borultak. A vá-
rosi virágkertészek igyekezetét 
és annak eredményét áprilisban 
sokan méltányolták, azonban 
néhány hét múlva kiderült, hogy 
amint beállnak a tavaszi esőzé-
sek, és elkezdődik a növények 
vegetációs folyamata, a polgár-
mesteri hivatal képtelen tartani 
az iramot a fű növekedésével. Az 
angolok már bő három évszáza-
da tudják, hogy gyep attól szép, 
ha állandóan nyírják és öntözik, 
ezzel a tavaly leköszönt városve-
zetés is nagyjából tisztában volt, 
azonban a gyepszőnyegek tavaszi 
szellőztetése, a rendszeres gyo-
mirtás az elmúlt években is el-el-
maradt.  Szintén a Florea-admi-
nisztráció számlájára írható több 

zöld sáv felszámolása. Minde-
mellett az elmúlt évtizedekben 
a városvezetés gondoskodott a 
megmaradt zöldövezet minimá-
lis karbantartásáról. „Tudatá-
ban vagyunk annak, hogy még 
a város bizonyos részein nagy a 
fű, de kérem önöket, legyenek 
türelemmel, mindenhová el fo-
gunk jutni” – nyugtatta a lakókat 
Facebook-üzenetében Soós Zol-
tán. A gond az, hogy a megbízott 
személyzet el sem jut a város leg-
utolsó pontjáig, máris kezdheti 
a fűnyírást elölről. Kérdésünkre, 
hogy mi a magyarázata a zöldö-
vezetek példátlan elhanyagolá-
sának, a városházi sajtóosztály 
vezetője, Marius Libeg elmondta, 
hogy akárcsak a szemételhordás-
nak, ennek is köze van a köztisz-
tasági céggel való szerződés év 
eleji felbontásához. „A kaszálás 
eddig a Sylevi Salubriservre volt 
bízva, ő meg továbbpasszolta egy 
bizonyos Atlantis nevű cégnek. 
A szerződésbontás után némileg 
bonyolódott a helyzet, hiszen 
most önerőből kell megolda-
nunk, a virágkertészet, a víkend-
telep és a vár személyzete próbál 
megbirkózni a feladattal” – ma-
gyarázta a Krónikának Libeg.

A városháza azonban saját 
magának nehezítette meg a 
helyzetét. Valamikor a Kárpátok 
sétányán található parkot négy 
lakótársulás közös ügykezelője 
tartotta rendben, néhány évvel 
ezelőtt azonban a polgármeste-
ri hivatal visszavette az admi-
nisztrálási jogot – mondta el la-
punknak az egyik lakóbizottság 
elnöke. Marius Libeg szerint a 
közeljövőben mégiscsak sikerül 
rendezni a városi zöldövezetek 
helyzetét. Erre viszont még egy 
kicsit várni kell, ugyanis csak a 
költségvetés kiigazításakor nyílik 
lehetőség egy szakcégre bízni a 
fűnyírási munkálatokat. Felveté-
sünkre, hogy az új városvezetők 
már hónapokkal ezelőtt is kép-
ben lehettek azokkal a következ-
ményekkel, amelyeket a Sylevivel 
kötött egyezség felbontása okoz-
hat, a sajtófelelős elmondta, sok 
mindenre csak menet közben 
derül fény. „Most csak annyit tu-
dunk, hogy jövőben ilyen gondok 
többé nem lesznek” – biztosított 
Marius Libeg.

Pázsit helyett térdig érő fűA ROMÁN ÁLLAM TÁMOGATHATJA AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSÁT

Megújul az Ady-gimnázium

Külső és belső felújítást 
is terveznek a nagyváradi 
Ady Endre Gimnáziumon, 
a munkálatokra – ameny-
nyiben a kormány is rábó-
lint – csaknem 65 millió 
lejes támogatást biztosíthat 
a román fejlesztési minisz-
térium.

 » KRÓNIKA

R omán állami támogatásból 
újulhat meg kívül-belül 
a nagyváradi Ady Endre 

Gimnázium, a 64,5 millió lejes 
támogatást a fejlesztési minisz-
térium biztosítja egy tárcaközi 
bizottsági döntés értelmében – 
tájékoztatott az RMDSZ. A javas-
latra még a kormánynak is rá kell 
bólintania.

A szövetség sajtóirodájának 
tegnapi közleménye szerint 
Nagyvárad és Bihar megye egyik 
legjelentősebb műemlék épüle-

tén, az egykori Orsolya-rendi ko-
lostoron megépítése óta egyszer 
sem végeztek teljes körű külső és 
belső felújítást, most azonban a 
keleti, déli, északkeleti, délnyu-
gati épületszárny és a kápolna 
épületét is felújítják. Ugyan-
akkor az 1896-ban megépített, 
a nyugati udvar és a kolostor 
közötti épületrész is megújul, 
továbbá a legújabb épületszár-
nyat, az 1937-ben elkészült észa-
ki épületet is felújítják.

 „Az idén 250. évfordulóját ün-
neplő, a római katolikus egyház 
tulajdonában levő ingatlanban 
működő Ady-gimnázium a mai 
döntés értelmében megújulhat. 
Így a diákok biztonságban, egy 
korszerű számítógéprendszerrel 
ellátott, digitalizált iskolában ta-
nulhatnak majd” – idézte Cseke 
Attila fejlesztési minisztert a köz-
lemény.

A korszerűsítési munkálatok 
alatt megerősítik az épület hom-
lokzatát, struktúráját, falait, 
az épületet tűzbiztossá teszik, 

villámhárítóval szerelik fel, és a 
biztonságos áramellátás céljából 
a vezetékek földelését is előírja a 
szaktanulmány. Az ingatlant to-
vábbá energetikai szempontból 
is felújítják, restaurálják a nyí-
lászárókat, és a fűtésrendszert 
is korszerűsítik. Több mosdót 
alakítanak ki, hiszen a meglévő 
mosdók száma kevésnek bizo-
nyult a diáklétszámhoz képest.

A fejlesztési miniszter el-
mondta: az elmúlt hónapokban 
a szaktárca a szükséges szakdo-
kumentáció elkészítésén és el-
fogadtatásán dolgozott, a tárca-
közi bizottság döntése nyomán 
a javaslatot a kormány elé ter-
jesztik, majd a kormány döntése 
után elkezdődhet az közbeszer-
zés kiírása.

Mint ismeretes, a római kato-
likus egyház tulajdonában levő 
épület kívülről jó állapotban 
van, ám belülről egyáltalán 
nem felel meg a 21. századi elvá-
rásoknak, a fűtésrendszerrel is 
voltak gondok.
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Remény a megújulásra. Nagyszabású munkálatokat terveznek a nagyváradi alma materben




