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Megmenekülhet az Eördögh-kastély
Már tíz éve annak, hogy a nyírábrányi önkormányzat árverésen
visszavásárolta a település büszkeségének számító Eördögh-kastélyt, de az idei tél még mindig lepusztult, romos állapotban találta
a megye egyik legértékesebb műemlékét. Az ablakok, ajtók szétverve, az épület tárva-nyitva. Hiába zárják le újra és újra, a vandálok
megtalálják a módját annak, hogy
bejussanak. Ahogy minden évben,
a község gondnokságának munkatársai most is téliesítették az épületet, de tudják, hogy ez nem tart
sokáig. Az önkormányzat még az
időjárás viszontagságaitól sem
tudja megvédeni a kastélyt.
– Minden évben visszaszegeljük az ajtókat, ablakokat, a kitört
üvegeket pedig lefóliázzuk, hogy
a csapadék ne jusson be az épületbe, de hiába. Néhány nap múlva
mindet szétszedik, ha pedig bejutnak, törnek-zúznak, rongálnak – mutatja Pogány Gyula, a
községgondnokság vezetője.
Ráadásul a kastély és környéke balesetveszélyes, mert az épület dombon áll, és alatta kiterjedt
pincerendszer húzódik. Bent és
az udvaron több fedetlen, 4-5
méter mély lyuk tátong. A részben még eredeti ajtók és márvány
padlólapok szétverve, szétdobálva, a falak összefirkálva.
Verő Tibor, aki a szomszédban
lakik, még jól emlékszik arra az
időre, amikor ez az épület a megye legszebb kastélya volt.

Jelenleg csak a gaz érzi magát otthonosan a környéken (Fotó: Dienes Zoltán)

– Gyönyörű volt ez valamikor,
de mióta elköltözött innen az iskola, olyan, mint aminek nincs
gazdája. Csavargók járnak ide,
meg fiatalok, törni-zúzni. Már a
csodálatos öntöttvas erkély is eltűnt, elbontották. Az alsó szinten
piros márvány padló volt, annak
is lába kelt – panaszkodik.
Az önkormányzat, Szilágyi
Mária polgármester szerint, erejéhez mérten mindent megtesz
az épületért. Tízmillió forintból
engedélyes felújítási tervet készítettek, és ötszázmillió forint támogatásra pályáztak a Regionális
Operatív Program keretében, de
nem nyertek. Most viszont újabb
lehetőségre bukkantak, így talán

van esély arra, hogy megmentsék
a műemléket.
– Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy újra tudjunk pályázni. Könnyíti a helyzetünket, hogy
a megvalósíthatósági tanulmány
és az engedélyes tervek elkészültek. Az egész település szempontjából fontos ennek a beruházásnak
a megvalósítása, mert ez lehet az
egyetlen kitörési pontunk: munkahelyeket teremtenénk, és gazdasági fellendülést is hozhatna a
tervünk – mondja Szilágyi Mária.
Elképzeléseik szerint a kastélyban kiállító-, konferenciatermeket
és az erdélyi fejedelmek panoptikumát alakítanának ki, hasznosítanák a borospincét, eredeti álla-

potába állítanák helyre a 22 hektáros angolparkot. Ehhez 650 millió
forintra lenne szükség. Pályáznak.
De az épület jövőjét szeretnék más
oldalról is bebiztosítani. Rendhagyó adománygyűjtési akciót
terveznek. Ez március 15-én indul. Szilágyi Mária polgármester
egyelőre többet nem árult el a kezdeményezésről, de bíznak benne,
hogy sikeres lesz, és az ilyen módon befolyt összegből, valamint
pályázati pénzből felújíthatják az
épületet. Szeretnék, ha jövő év
végén hozzákezdhetnének a munkához, és 2008 decemberében új
életre kelhetne a kastély.
D. Sári Andrea
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Tetétlen emlékezett

A dorogi OKIN Hungary Gépgyártó Kft. által hirdetett Együtt a környezetért című rajzpályázat díjkiosztóját a Mészáros Károly Városi Könyvtárban tartották Hajdúdorogon. Az cég első alkalommal hirdetett környezetvédelmi témájú pályázatot a dorogi és nánási általános iskolás
tanulók számára, a környezetvédelem fontosságának tudatosítására.
A pályázók ötletesen hívták fel a figyelmet – zsírkrétával, színes ceruzával, vízfestékkel, filctollal készített alkotásaikkal – a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, valamint a levegő- és
vízvédelemre.

A 2004-es kettős állampolgárságról tartott népszavazás évfordulója alkalmából trianoni emlékkőtömböt avatott Tetétlenen De Blasio Antonio,
a térség európai parlamenti képviselője. Bernáth László polgármester
avató beszédében elmondta: az emlékkőtömbben benne vannak ezeréves
sebeink, örömeink, fájdalmaink. De Blasio Antonio arra emlékeztetett,
hogy amikor 2004. május 1-jén Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja lett, mindenki hitt abban, hogy Trianont el lehet törölni. Most
pedig, miután január 1-jétől a határ túloldalára szorult honfitársaink is
tagjai az Uniónak, nincs visszaút: Trianon átka megszűnt...

