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Autók fölött magasló 
napelempark

Napelemmel működő áramfejlesz-
tő épül a nagyváradi Vágóhíd 

utcai új sportcsarnok szomszédságá-
ban a körgyűrű mentén, az Auchan 
nagyáruház közelében, túlnyomó-
részt norvég anyagi támogatásból 
– jelentette be Florin Birta polgár-
mester. Az üzemet elsősorban villa-
mosenergia-önellátásra tervezik, a 
megtermelt áramot a közeli hőköz-
pontban és autótöltő állomásokon 
fogják hasznosítani. A nagyváradi 
polgármesteri hivatal tájékoztatása 
szerint hozzávetőleg közel ezer-
ötszáz napelemes panelt fognak 
elhelyezni, amelyek teljesítménye 
körülbelül 858,4 kilowatt. Ezeket 
egy betontalapzatba öntött, stabil 
fémszerkezetre rögzítik, amelyeket 
tízfokos dőlésszöggel délnyugat felé 
tájolnak majd. Az európai források 
megszerzését követően megkezdő-
dik a tervezési és kivitelezési eljárás, 
hogy 2022-re megépülhessen az új 
napelemes áramfejlesztő.

A 2 millió 154 ezer eurós befekte-
tésből több mint 1 millió 730 ezer 
eurót a norvég támogatás tesz ki, a 
költségvetés maradék részét pedig 
Nagyvárad polgármesteri hivatala 
biztosítja majd – közölte Florin 
Birta polgármester. „Az üzemet 
a parkoló autók fölött húzódó 
tetőként tervezzük megépíteni, 
mintegy megvédve a járműveket a 
naptól, az esőtől és a havazástól. 
A napelemes panelek elektromos 
áramot fognak termelni, amelyet a 
sportcsarnok közelében levő, jövő-
beli geotermikus hőszivattyú állo-
máson fogunk hasznosítani. Utób-
bi megközelítőleg 1,1 megawatt 
áramot fogyaszt, a napelemmel mű-
ködő üzem pedig hozzávetőleg 0,85 
megawatt áramot fog előállítani, 
így a nagyjából 20%-os különbséget 
nekünk kell majd lefednünk. Az 
üzem többnyire norvég forrásokból 
épül, amely révén a sportcsarnok 
fűtését is megoldanánk geoter-
mikus víz segítségével. A projekt 
leadási határideje szeptember 7.” 
– közölte Florin Birta nagyváradi 
polgármester.

 A támogatást egy nemzetközi 
együttműködés révén lebonyolított 
romániai energiaprogram kereté-
ben, a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó kiíráson belül igényel-
ték. Az említett program a kap-
csolatok fejlesztésére és a hosszú 
távú együttműködés ösztönzésére 
törekszik Izland, Liechtenstein, 
Norvégia és Románia között, 
serkentve a projektek kidolgozását 
célzó, kétoldalú partnerségeket. 
(Oláh Eszter)

MEGÚJUL A PETŐFI-PARK , ELLENÁLLÁST VÁLT KI AZ ÚJ BIHARPÜSPÖKI ZÖLDÖVEZET TERVE

Kisajátításokkal parkosítanak Váradon

„Kizöldül”. A felújított Petőfi -parkba tájba illő bútorzat és játszótér kerül 

Uniós fi nanszírozással újul meg 
Nagyvárad egyik legfontosabb 
zöldövezete, a Petőfi -park. Az 
önkormányzat egy új pihenő-
helyet is kialakítana Bihar-
püspökiben, azonban egyesek 
ellenzik, hogy az egyébként 
részvételi költségvetési projekt-
ként indult tervet végül kisa-
játításokkal valósítaná meg a 
városvezetés.

 » PAP MELINDA

T öbb park felújítását is tervezi 
a nagyváradi önkormányzat, 
és újabb zöldövezeteket is lét-

rehoz a periférikus városrészekben, 
elsőként Biharpüspökiben. Az új 
zöldövezet 2466 négyzetméteren te-
rülne el a Püspöki (Matei Corvin) és 
a Rectoratului út kereszteződésénél, 
a területet az állami köztulajdonból 
Nagyvárad köztulajdonába utalták 
át – számolt be közleményében a 
városvezetés. A kommüniké szerint a 
területen található épületeket lebon-
tották, mivel ezek leromlott állapot-
ban voltak, a jövendőbeli park meg-
valósíthatósági tanulmányát e heti 
ülésén hagyta jóvá a váradi tanács.

„Mi már nem akarjuk”
A határozattervezet elfogadását nem 
kis ellenállás előzte meg a tanács 
hétfői ülésén az Erdon portál beszá-
molója szerint – épp az ötletgazda, 
Pető Dalma RMDSZ-es tanácsos elle-
nezte a tervet. A hírportál szerint a 
biharpüspöki park terve a részvételi 
költségvetésben nyert támogatást, 
megvalósítása érdekében több mint 
ezer aláírást is gyűjtöttek a kezde-
ményezők. A városvezetés azonban 
áthelyezte a Nagyvárad zöld város 
nevű programba, és megvalósításá-
hoz kisajátításokat is elrendelt. „De 
mi nem a kisajátításokra adtuk az 
aláírásunkat! Mi már nem akarjuk 
ennek a projektnek a megvalósítását, 
és én sem akarom, hogy az én nevem 
kisajátításokhoz legyen kötve! A vá-
radiak nem akarnak több kisajátí-
tást!” – idézte az Erdon Pető Dalmát.

Az RMDSZ-es tanácsosnak támo-
gatója is akadt Adrian Madar szoci-
áldemokrata (PSD) képviselő szemé-
lyében, aki arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az önkormányzat csak közhasz-
nú építkezések esetén eszközölhet 

kisajátításokat, és a park nem mi-
nősül annak. Florin Birta polgármes-
tert nem hatották meg a hallottak: 
elmondta, hogy a polgármesteri hiva-
talt már számtalanszor beperelték ha-
sonló ügyekben, de a bíróság rendre 
nekik adott igazat. Amennyiben most 
másként történik, utólag módosíta-
nak a terveken, ígérte a nemzeti libe-
rális párti elöljáró. A határozatterve-
zetet végül elfogadta a kétharmados 
többséggel rendelkező PNL-frakció.

A polgármesteri hivatal közlemé-
nye szerint az új park modern tér 
lesz, melyben játszótér és sportpá-
lyák is helyet kapnak, de számos 
új fát is ültetnek, a közvilágítást is 
megoldják, és öntözőberendezést is 
felszerelnek a gyep frissen tartása ér-
dekében. A sétányokat aszfaltburko-
lat borítja majd. A beruházás értékét 
áfával együtt mintegy 2,1 millió lejre 
becsülték.

Megújul a Petőfi -park
A nagyváradi belvárosi zöldöveze-
tek felújítására vonatkozó stratégia 
részeként elsőként a Petőfi -park 
újul meg, az európai uniós forrá-
sokból megvalósuló beruházáshoz 
szintén a helyi tanács e heti ülésén 
hagyták jóvá a megvalósíthatósági 
tanulmányt, illetve a műszaki-gaz-
dasági mutatókat. A Körös Áruház 
és a római katolikus püspöki palota 
közé ékelt, 2,5 hektáron elterülő zöld-
övezet több szempontból is fontos 
a nagyváradi magyarság számára: 
egyrészt ez az egykori Schlauch-kert 
része, másrészt több magyar vonat-
kozású szobor is található benne, Pe-

tőfi  Sándor, Bethlen Gábor és József 
Attila szobra is itt áll.

A közlemény szerint Florin Birta 
polgármester a tanácsülés előtti 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
ezután írják ki a versenytárgya-
lást a tervezésre és a kivitelezésre, 
a tulajdonképpeni munkálatok 
jövő tavasszal kezdődhetnek el. Az 
elöljáró arról is beszámolt, hogy a 
polgármesteri hivatal illetékesei a 
Nagyvásártér (Parcul 1 Decembrie), 
a Bunyitai-liget (Parcul Brătianu) 
és a Rhédey-kert (Parcul Bălcescu) 
felújítását is tervezik, ezek esetében 
most készülnek a megvalósítható-
sági tanulmányok. Birta azt is hoz-
zátette, hogy mivel a Petőfi -park tör-
ténelmi zöldövezet, felújításához a 
történelmi-építészeti szempontokat 
is fi gyelembe vették, illetve a Bihar 
megyei művelődési igazgatóság 
engedélyét is kérték. Ugyanakkor 
megtartották a sétányok eredeti út-
vonalát, illetve javítottak a zöld és 
burkolt terület arányán.

A munkálatok során újrabur-
kolják a sétányokat – a fő sétány 
kockaköves, a többi zúzott köves 
borítást kap –, felújítják a játszóte-
ret, helyreállítják a japán kertet és 
a tavacskát. A park központjában 
található szökőkutat felszámolják, 
helyére akár kávézó is kerülhet, új 
világítótesteket, padokat, lugaso-
kat és modern, öntisztító toaletteket 
helyeznek ki. A zöldövezet öntöző-
rendszert is kap, de lesz benne wifi , 
telefontöltési lehetőség és kerék-
párparkoló is. A beruházás értéke 
áfával mintegy 10,8 millió lej.

 » „Mi nem a 
kisajátításokra 
adtuk az aláírá-
sunkat! Mi már 
nem akarjuk 
ennek a projekt-
nek a megvalósí-
tását, és én sem 
akarom, hogy 
az én nevem 
kisajátításokhoz 
legyen kötve! 
A váradiak nem 
akarnak több 
kisajátítást!” 
– mondta Pető 
Dalma.
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