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VEZÉRCIKK

Miután a korábbi mandátumban 
hosszú ideig gyakorlatilag műkö-
désképtelen volt, az új választási 
ciklusban is pártpolitikai érdekek 
nehezítik a Bihar megyei önkor-
mányzat működését. Kétharma-
dos többség hiányában a PNL-s 
megyevezetés képtelen hozzá-
fogni az egykori pénzügyi palota 
helyreállításához.

 » PAP MELINDA

A kárcsak az elmúlt mandátum-
ban, most is Nagyvárad egyik 
legpatinásabb műemlék épüle-

te, az évtizedek óta omladozó egykori 
pénzügyi palota látja a kárát annak, 
hogy a Bihar megyei önkormány-
zatban képtelenek együttműködni a 
hatalmon lévő és az ellenzéki frakci-
ók. Míg az RMDSZ-es Pásztor Sándor 
ta nács elnök mandátuma idején a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) frakciója 
próbálta minden lehetséges módon 
akadályozni a munkát, az utóbbi hó-
napban a szövetség és a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) önkormányzati 
képviselői „köpnek bele” a liberális 
megyevezetés levesébe.

Nyakukon maradhat
a pártfőtitkári villa
Ilie Bolojan tanácselnök júniusban je-
lentette be, hogy a kommunista pártfő-
titkárok egykori villájának eladásából 
kezdené el a pénzügyi palota felújítá-
sát. A Bunyitai-ligetben (I.C. Brătianu 
park) található egykori pártfőtitkári 
székhely pár éve irodaként szolgált a 
megyei tanács alkalmazottai számára, 
azonban a leépítések során a köztiszt-
viselők egy részének menesztésével ki-
használatlan maradt, így a megyei ve-
zetés az eladásáról határozott. Bolojan 
a nyár elején arról beszélt, hogy az 
ingatlant liciten értékesítik, az ebből 
befolyó pénzösszeget pedig a palota 
helyreállítására fordítják. A tanácsel-
nök akkor még azt remélte, hogy már 
júliusban kiírhatják a versenytárgya-
lást a felújításra, erre azonban nem ke-
rülhetett sor, hiszen nem született meg 

a pártfőtitkári villa eladását lehetővé 
tevő tanácsi határozat. Ezt a megyei 
döntéshozó testület e heti rendkívüli 
ülésén kellett volna jóváhagyni a taná-
csosoknak, az RMDSZ és a PSD képvi-
selői azonban ellenezték, a PNL-s sza-
vazatok pedig nem voltak elegendők 
a kétharmados többséghez. Hasonló 
helyzet a múlt mandátumban is szám-
talanszor akadt, csak akkor a liberális 
frakció kötötte az ebet a karóhoz.

Hiába volt a sok per?
A patinás Fő (Republicii) utcai ingat-
lan – mint arról többször beszámol-
tunk – évtizedek óta elhagyatottan 
áll, és Bolojan még nagyváradi pol-
gármesterként sokat sürgette a felújí-
tását – megyei tanácselnökként most 
neki kell végrehajtani azt. A római 
katolikus egyháztól visszaperelt palo-
tát az előző vezetés terveihez igazod-
va megyeházaként hasznosítaná az 
önkormányzat, amely nehezen fér el 
a prefektúrával közösen használt in-
gatlanban. A palotát uniós pályázat 
révén restaurálnák, ehhez jelentős 
összegre lesz szükség, tekintve, hogy 
az ingatlannál statikai problémákat 
is észleltek. Újra elkészítették a felújí-
tás műszaki tervét, hogy biztosítsák 
az épület energiahatékonyságát, ezt 
a megyei műemlékvédelmi bizottság 
is jóváhagyta. „Első körben a megyei 
költségvetésből kezdjük el a felújítást, 
de reméljük, hogy sikerül uniós fi -
nanszírozást szerezni” – adott hangot 
derűlátón terveinek még júniusban 
Bolojan, ám úgy tűnik, ezek egyelőre 

nem valósulhatnak meg. Ahogy Pász-
tor Sándor korábbi tanácselnök tervei 
sem szökkentek szárba, aki bankhitel-
ből fogott volna neki a felújításnak, és 
a kivitelezőt is kiválasztotta. Liberális 
utódja tavaly decemberben aztán szer-
ződést bontott a kivitelezővel, arra hi-
vatkozva, hogy uniós pénzből tervezi 
restauráltatni az impozáns ingatlant.

Az értékes épület leromlott állapota 
amiatt is bosszantó a nagyváradi ma-
gyarság számára, mivel a Bihar me-
gyei önkormányzat a római katolikus 
egyháztól kaparintotta meg a koráb-
ban visszaszolgáltatott palotát, miu-
tán az számos kedvező bírósági ítélet 
után 2016 decemberében elveszítette 
tulajdonát. Az ingatlant az irgalmas 
rend építette, saját telkére, majd bérbe 
adta az Osztrák–Magyar Monarchia 
pénzügyminisztériumának. A megyei 
tanács a bérleti szerződésre hivatkoz-
va megtámadta a restitúciós bizottság 
2012-es határozatát, ugyanis szerintük 
ez azt bizonyítja, hogy a palota valójá-
ban a magyar állam tulajdona volt, így 
napjainkban a román államot illeti.
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POLITIKAI ELLENTÉTEK NEHEZÍTIK A VÁRADI PÉNZÜGYI PALOTA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁLATAIT

Kitart a patthelyzet Biharban A változatlan üzenet

Ékesen igazolták, igazolják az erdélyi magyar 
közösségek hagyományos nyári ünnepei is, amit 
oly sok tekintetben a bőrünkön érezhettünk a 
pandémia nem rövid időszaka alatt: semmi sem 
pótolhatja a személyes jelenlétet. Bebizonyoso-
dott a járvány korlátozások közé szorított hónap-
jai során, hogy az oktatásban, munkahelyeken 
sem pótolható az élő jelenlét, és ez hatványo-
zottan igaz a társadalmi, családi életre. Akárcsak 
a szűkebb vagy tágabb közösségek évről évre 
ismétlődő találkozására, kollektív ünnepeire: a 
hasonló rendezvényeknek vajmi kevés értelmük 
van virtuálisan.

A hétvégén zárult a korábbi években is nagy 
tömegeket vonzó Kolozsvári Magyar Napok, 
vagy a szatmárnémeti Partiumi Magyar Napok, 
szintén mostanság lett vége – egyelőre – az 
István, a király rockopera Sepsiszentgyörgyön 
előadott sorozatának. És a kimondottan szé-
kelyföldi alkotókkal, 400 fős csapattal színpad-
ra állított, nagyszabású produkció, akárcsak a 
kolozsvári és szatmári magyar ünnep, közös-
ségformáló erővel bírt, felszabadult, felszabadí-
tó örömnek számított. Hétvégén soron követke-
zik a Vásárhelyi Forgatag, amelynek várhatóan 
szintén sok látogatója lesz, startra készen áll a 
szeptemberi Brassói Magyar Napok, a Temesvá-
ri Magyar Napok és a nagybányai Főtér Fesztivál 
és így tovább. Ezek a kulturális ünnepek annak 
ellenére is megtöltik élő, lélegző közösségi je-
lenléttel a városokat, hogy bizonyos járványügyi 
szabályokat be kell tartani. A közönség persze 
óvatosabb, mint a koronavírus-járványt meg-
előző időszakban, idén valamivel visszafogot-
tabbak a programok, alacsonyabb a résztve-
vők létszáma, de ezeknek az eseményeknek a 
jelentősége, tartalma, üzenete tulajdonképpen 
változatlan. Bár a lényeg természetesen elhang-
zik a városnapi ünnepi beszédekben szavakba 
öntve, valójában a szavakon túl érzékelhető, 
az élő találkozások varázsában, a közös(ségi) 
terekben érhető tetten. A járvány mindannyiunk 
életét alaposan felforgatta, hosszú időre elvá-
lasztotta egymástól az embereket, szüneteltette 
a rendezvényeket, behozta a mindennapokba a 
rettegést. Ilyen körülmények között természe-
tes, hogy idén még üdítőbbek, felszabadítób-
bak, a szabadság érzését bennünk megerősí-
tőbbek a közösségi ünnepeink. Amelyeknek 
a járványtól függetlenül, a nehéz időszak előtt 
és után is ugyanaz az üzenetük: újra meg újra 
rácsodálkozni az együtt létezésre, értékelni és 
megerősíteni annak legjobb hozadékait.
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Minden a régi. A változó megyei vezetés ellenére az egykori pénzügyi palota helyzete cseppet sem javult

 » A római katolikus egy-
háztól visszaperelt palotát 
az előző vezetés terveihez 
igazodva megyeházaként 
hasznosítaná az önkor-
mányzat, amely nehezen fér 
el a prefektúrával közösen 
használt ingatlanban

 » RÖVIDEN

Éjszakai kĳ árási tilalom egy Kolozs megyei községben
Újabb korlátozásokat vezetnek be a Kolozs megyei Mere-
gyó községben, miután a településen 12,39 ezrelékre ug-
rott az aktív koronavírus-fertőzöttek száma. A községben 
mától lépnek életbe az újabb korlátozások, ezek szerint a 
lakosok este 8 és reggel 5 óra között csak saját felelősség-
re írt nyilatkozattal hagyhatják el otthonaikat, ha mun-
kahelyükre kell menniük, vagy egyéb sürgős elintézniva-
lójuk akadt. A község területén ugyanakkor este 6 órakor 
be kell zárni a kereskedelmi egységeknek, az üzleteket 
is beleértve. A Kolozs és Bihar megye határán található 
hegyvidéki község az első olyan település Romániában, 
ahol a magas fertőzöttségi arány miatt elsőként vörös for-
gatókönyv lép érvénybe a koronavírus-járvány negyedik 
hullámában. A Tasnádi István Szilárd prefektus vezette 
Kolozs megyei vészhelyzeti bizottság határozata értelmé-
ben keddtől vörös forgatókönyv van érvényben a telepü-
lésen, mivel az ezer lakosra jutó fertőzöttségi arány akkor 
elérte az 5,58 százalékot. Akkor a kevesebb mint ezeröt-
száz lélekszámú településen 8 fertőzöttet tartottak nyil-
ván, ezek száma azóta nőtt. Amúgy nem a Kolozs megyei 
község az egyetlen romániai település, ahol életbe léptek 
a vörös zónára érvényes korlátozások, mától a Dâmboviţa 
megyei Morteni településen is korlátozások lesznek, itt a 
fertőzöttségi ráta tegnap 4,47 ezrelék volt.

Bolojan és a volt-nincs néptáncegyüttes esete

Nem a pénzügyi palota az egyetlen, mely megsínyli a megyei tanácsban 
dúló politikai harcot, ennél is abszurdabb a Crișana néptáncegyüttes 
helyzete, melyet a megyei vezetés a kulturális intézmények átszervezése 
keretében Körösvidék (Țara Crișurilor) néven alapított volna újra egy másik 
intézmény égisze alatt. Az augusztus eleji rendes tanácsülésen a döntésho-
zó testület jóváhagyta a néptánccsoport megszüntetését, az új entitás meg-
alapításához azonban nem volt meg a kétharmados többség. Az RMDSZ és 
a PSD tanácsosai azzal az indoklással ellenezték a javaslatot, hogy semmi-
lyen, a kulturális intézmények átszervezését szolgáló határozattervezetet 
nem szavaznak meg. Nem volt ez másként a héten tartott rendkívüli tanács-
ülésen sem, így a néptáncegyüttes több tucat alkalmazottja „a levegőben 
lóg”, érvényes jogi háttér nélkül a bérüket sem lehet biztosítani.




