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Sajtótájékoztatót tartott Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke
2019. május 9-én, Nagyváradon, a Bémer tér felújítása és a Kanonok-soron folyó
munkálatok témájában.
A nagyváradi polgármesteri hivatal magyar közösséget érintő ügyekkel foglalkozó, tanácsadói
tisztséget is betöltő politikus leszögezte, hogy a Bémer tér felújítási tervét részletesen bemutatta az
önkormányzat közleménye, ezért csak a magyar lakosság érdeklődésére számot tartó
vonatkozásokat szeretné kiemelni. Mindenekelőtt meg kell emlékezni arról, hogy a Bémer tér
kialakítása, 121 évvel ezelőtt, 1888-ban kezdődött néhány ház lebontásával. A korabeli sajtó akkor
is a „régi Várad eltűnése” miatt kesergett. A tér a 19. század elején nyerte el mai képét, az Emőd
Tamás tervei alapján most induló felújítások inkább az infrastrukturális korszerűsítésre szorítkoznak,
nem fogják megváltoztatni a tér látványát, hiszen azt továbbra is a Szigligeti Színház, a Pannónia
Hotel épülete, az Adorján-ház, a Sztarill-palota, a Poynár-ház, a Kolozsvári-ház és a Bazár épülete
fogja meghatározni.
Zatykó a felújítás részleteire rátérve elmondta: a Bémer téren és a Szilágyi Dezső (Moscovei) utcán
kicserélik a fűtéscsöveket és egyéni igénylések alapján bevezetik a házakba a központi fűtést. A
felújítás ideje alatt az Ady Endre Elméleti Líceum zavartalan működése biztosítva lesz, hiszen egy
közlekedési sávot szabadon hagynak az iskolát ellátó szállítmányok és az iskola hétköznapi
forgalma számára. A munkálatok végeztével a térre nyíló intézmények, behajtási engedélyt kapnak.
A Szigligeti színház hátsó része előtti területen, az egykori Majomszigeten, a tervek szerint
kialakításra kerül egy mobil színpad, ezáltal az Ady Endre Elmélet Líceum és a színház által
közrezárt terecske alkalmas lesz szabadtéri előadások bemutatására. A teret jelen pillanatban
elcsúfító transzformátorház a föld alá kerül. Zatykó Gyula fontosnak tartotta hozzátenni, hogy a
Majomsziget egykori kovácsoltvas korlátai nem mennek veszendőbe, azokat az ígéretek szerint
felhasználják az elkerítendő részek leválasztására. Fontos, és a város magyar közössége
szempontjából mindenképpen örömteli hír, hogy a munkálatok végeztével a város költségvetéséből
felújításra kerül Szigligeti Ede színház előtti szobra.
Zatykó Gyula a Kanonok-sor felújításának témájára rátérve elmondta, hogy egyes, az interneten
terjedő rémhírekkel ellentétben, a felújítási munkákra a római katolikus püspökség kérésének
eleget téve került sor, és mindent úgy korszerűsítettek, ahogy a kérés szólt. A munkálatok
magukba foglalják a parkolók teljes felújítását, újra aszfaltozását, az útburkolat és a járdaszegélyek
felújítását, a fák közötti füvesítést, valamint vízelvezetők beépítését az úttestbe. Zatykó
ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a teljes rendezéshez szükség lenne a kiszáradt fák kivágására
és újak ültetésére, de a fakivágások okozta botrányok miatt a Polgármesteri Hivatal csak
kérelmezés esetén vállalja a fák kivágását.
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