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Ha van olyan téma napjaink Romániájá-
ban, amelynek kapcsán illetékes és illetékte-
len hetet-havat összehordott az elmúlt idő-
szakban, az egyértelműen a sertéspestisjár-
ványé. Disznótartó gazda vagy csak egysze-
rű húsfogyasztó legyen a talpán, aki el tud 
igazodni a megannyi információ, nyilatkozat 
és bírálat özönében. Bármennyire is agresz-
szív, ragályos vírusról van szó, legyen akár-
mennyire is nehéz a járvány megfékezése, 
nyilvánvaló, hogy a romániai szakhatóságok 
nem tettek meg minden szükséges intézke-
dést annak érdekében, hogy a kórokozó ne 
terjedjen rohamléptekben az ország egyik 
megyéjéből a másikba. Már az első, Szat-
márnémetiben tavaly jegyzett megbetege-
dés után riadókészültségbe kellett volna lép-
ni, nem pedig megvárni, amíg a pestis idén 
felbukkan a Duna-deltában is, ahol lehetet-
lenség feltartóztatni.
A helyzet tehát kilátástalannak tűnik. Mind-
hiába szólítja fel kétnaponta az államfő a 
kormányt a hatékony intézkedések fogana-
tosítására, az ügyészség vizsgálódhat bár-
mennyit az illetékes hatóságok felelőssé-
gével kapcsolatban, a rengeteg félremagya-
rázás közepette sajnos az állattartó gaz-
dák és a sertéshizlaldát működtető vállalko-
zók isszák meg az egésznek a levét. És ami 
a legrosszabb: sokan hajlamosak a lakossá-
got kikiáltani bűnbaknak. Kovászna megye 
főállatorvosa szerint például felelőtlen pol-
gárok egy olyan Tulcea megyei településről 
hurcolták be a vírust kóstolóval Háromszék 
szomszédságába, Buzău megyébe, amelyet 
nemrég gócpontnak nyilvánítottak. Ha így 
lenne, az valóban bűnös mulasztásnak szá-
mítana, csakhogy az eddigi vizsgálatok nem 
erősítették meg, miszerint a látogatók húst 

is vittek magukkal a fertőzött övezetből. Ál-
lítják, nem hoztak magukkal állati erede-
tű terméket, ettől függetlenül persze szeny-
nyeződött ruházattal, használati eszközök-
kel ugyancsak elhurcolhatták a kórokozót. 
Csakhogy emiatt nem a mozgás szabadságá-
nak jogával élő tulceai lakos tehető felelős-
sé, hanem azok a helyi illetékesek, akik nem 
vezettek be vesztegzárat, nem tájékoztatták 
kellőképpen a jónépet a betegség terjedé-
sének mikéntjéről, a felmerülő veszélyekről. 
És persze nem segíti az ügyet a hajmeresz-
tő aranyköpéseiről elhíresült mezőgazdasági 
miniszter minapi megállapítása sem, misze-
rint az állami hatóságokat semmiféle felelős-
ség nem terheli a sertéspestis vonatkozásá-
ban, rajtuk nem múlt/múlik a járvány terje-
dése, és aki ennek ellenére bírálni merészel, 
az csakis a vegetáriánus lobbi aktivistája le-
het. És még mindig nincs vége, mert a má-
sik oldalról meg az állatok jogaiért síkra szál-
ló kolozsvári irodalomkutatótól kapjuk a fej-
mosást – mármint az erdélyi magyar sajtó –, 
hogy fikarcnyi részvéttel nem viseltetünk a 
haszonállatok szenvedésével, elpusztításával 
kapcsolatban, és micsoda dolog, hogy „steri-
len” lesertésezünk disznót, malacot.
Természetesen ez az a kategória, ami nem-
igen érdemel kommentárt. A baj csak az, 
hogy a feltartóztathatatlanul terjedő járvány 
közepette egyre nagyobb tér jut a hasonló 
konteóknak és sületlenségeknek, és riasztó-
an elsikkad a lényeg. Hogy az elmulasztott in-
tézkedések, a lakosság hiányos tájékoztatá-
sa miatt súlyos pénzügyi veszteséget kény-
telenek elszenvedni a sertéstartók és a ve-
lük kapcsolatban álló felvásárlók, exportőrök, 
vágóhidak és húsfeldolgozó üzemek. És ez a 
legnagyobb disznóság.

Disznóságok

VE
Zé

rC
ikk

Rostás
szabolcs

Megújul a megyeszékhely belvárosának két, jelentősen leromlott állapotú műemlék épülete

Újabb nagyváradi palotákat restaurálnak

A nagyváradi belváros arcu-
latának újabb két meghatá-
rozó épületét restaurálja az 

önkormányzat. A városháza beje-
lentése szerint az önkormányzat 
épület rehabilitációs programjának 
keretében megújul a Klobusitzky-
palota, valamint az idősebb Rima-
nóczy Kálmán-palota. A két, egyaránt 
a város legforgalmasabb sétálóutcá-

ján, a Fő (Köztársaság) utcán álló in-
gatlanra igencsak ráfér a felújítás, 
mivel az elmúlt évtizedekben hom-
lokzatuk és tetőzetük alaposan meg-
rongálódott. A Klobusitzky-palota 
homlokzatának díszítőelemei annyi-
ra meglazultak, hogy bármikor lezu-
hanhatnak, veszélyeztetve a gyalogo-
sok testi épségét, ezért egy részüket 
tavasszal tűzoltók szedték le. Most 

azonban az önkormányzat teljes kö-
rű felújítást tervez, legalábbis ami a 
homlokzati részt és a tetőszerkeze-
tet illeti. A felújítás összege áfa nélkül 
közel 700 ezer lej, a munka tervezett 
időtartama 12 hónap. A Pintér István 
építészmérnök tervei alapján, 1926-
ban épült a Fő utcai monumentális 
palota, amely barokk és copf stílusá-
val, három utcára néző hatalmas és 
esztétikus homlokzatával a 20. szá-
zadi váradi építészet egyik kiemel-
kedően szép példája.

Hasonlóképpen megújul a Fő utca 
másik ékessége, a Rimanóczy-palota 
is. A szintén jelentősen leromlott ál-

lagú épület a velencei Cá d’Oro má-
solata, más léptékben és persze jó-
val egyszerűbb formában. A tulaj-
donos fia, ifjabb Rimanóczy Kálmán 
tervezte. Egyenes vonalvezetés, dí-
szes boltívek és csúcsívek jellemzik. 
Eklektikus stílusú épület egyértelmű 
neogót beütésekkel. A palota felújítá-
sa 2 millió 980 ezer lejbe kerül, és 18 
hónapig tart.

Amint arról korábban írtunk, a 
nagyváradi önkormányzat két évvel 
ezelőtt fogadta el azt a rehabilitációs 
programot, amelynek köszönhetően 
a belváros számos emblematikus 
épülete – így a Fekete Sas Palota, a 

szintén Fő utcai Moskovits- és Stern-
palota, a Poynár- és a Róth-ház – is 
megújult, és amelynek keretében je-
lenleg a Guttmann- és a Kolozsváry-
házat restaurálják.

KRóniKa

Közérdekű információk visszatar-
tásával, szabályozásával próbálko-
zik az egészségügyi minisztérium. 
A bukaresti sajtó a napokban szá-
molt be arról, hogy Sorina Pintea 
egészségügyi miniszter körlevelet 
küldött a szaktárca alárendeltségé-
be tartozó egységeknek, a közegész-
ségügyi igazgatóságoknak, a közvet-
lenül a minisztérium irányítása alá 
tartozó nagy kórházaknak, illetve 
az országos gyógyszerügynökség-
nek, hogy csak a tárca előzetes jóvá-
hagyásával adhatnak tájékoztatást a 
sajtónak. A Românialiberă.ro portál 
anyaga szerint a körlevél három rö-
vid pontban foglalja össze a minisz-
ter utasításait, miszerint az állam-
polgárok állandó és folyamatos tájé-
koztatására kell hangsúlyt fektetni, 
de hogy elkerüljék azokat a buktató-
kat, melyek a kommunikáció során 
a minisztériumok és az alárendelt 
intézmények megítélését rontanák, 
minden sajtónyilatkozat előtt ki kell 
kérni a minisztérium engedélyét. Az 
alárendelt intézmények vezetői köz-
vetlenül felelnek az utasítás betartá-
sáért – szögezi le a miniszter által 
jegyzett körlevél.

A Krónika által megkérdezett in-
tézményvezetők kifejtették, a napok-
ban nem kaptak erre vonatkozó uta-
sítást, viszont hónapokkal ezelőtt 
szintén volt egy ilyen irányú próbál-
kozása a minisztériumnak, amit az-
tán gyorsan vissza is vont. Ágoston 
László, a Kovászna Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság vezetője lapunk-

nak elmondta, a nyár elején kiküldött 
utasítást időközben visszavonta a 
minisztérium, azóta nem kaptak er-
re vonatkozó újabb tájékoztatót. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság vezetője kifejtette, 
amikor megkapták a korábbi körleve-
let azonnal az egészségügyi minisz-
tériumhoz fordult pontosításért, ki-
től, milyen módon kell engedélyt kér-
nie, hiszen őt naponta keresik közér-
dekű információkért a sajtó képvise-
lői. „Napokon belül visszavonták az 
utasítást, valószínű a minisztérium-
ban is belátták, hogy ha negyven me-
gyéből naponta bombázzák őket jó-
váhagyásért, az nem segíti elő a tájé-
koztatást” – szögezte le Tar Gyöngyi.

Antal Álmos, a sepsiszentgyörgyi 
sürgősségi kórház orvos igazgatója 
eközben arra irányította rá a figyel-
met, hogy minden egészségügyi in-
tézményben megvannak az informá-
ciók közlésének írott és íratlan sza-
bályai, elsősorban tekintettel kell len-
ni a betegek személyiségi jogaira, az 
orvosi titoktartásra, ám ez nem azt 
jelenti, hogy a közérdekű informáci-
ókat visszatartják, nem tájékoztat-
ják megfelelően a lakosságot, ez sok 
esetben a megelőzés egyik hatékony 
eszköze. Antal szerint az intézmény-
vezetők általában tudatában vannak 
a felelősségüknek, és csak a valóban 
közérdekű információkkal rukkol-
nak elő, ehhez pedig nem kell minisz-
tériumi engedély.
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Egészségügyi nyilatkozatstop
 Visszanyeri régi pompáját. Megújul a nagyváradi sétálóutca egyik szégyenfoltja, a Klobusitzky-palota

Kitiltott rendezvények 
a Szent László térről
Meghökkenést keltett a nagyvá-
radi polgárok körében az önkor-
mányzat egyik közelmúltbeli dön-
tése, amelynek értelmében a jö-
vőben a város két évvel ezelőtt fel-
újított főterén, a magyarok által 
Szent László tér, a románok által 
Egyesülés tér néven ismert hely-
színen nem lehet nagyszabású tö-
megrendezvényeket szervezni. A 
döntés oka az, hogy a négymillió 
eurós európai uniós támogatásból 
felújított téren durván megrepe-
deztek a kőlapok, a tömegrendez-
vények idején ugyanis ráengedték 
a színpadtechnikát vagy egyéb 
eszközöket szállító teherautó-
kat, a burkolat pedig nem bírta el 
a súlyukat. A tér felújítását kivite-
lező cég tízéves jótállást vállalt, 
ezért díjmentesen kicseréli a je-
lentős számú megrepedezett kő-
lapot, ugyanakkor jelezte: a bur-
kolatnak nem tesz jót, ha teherau-
tók közlekednek vagy parkolnak 
rajta. Ennek nyomán döntött úgy 
az önkormányzat, hogy a rendez-
vényeket a várban vagy más hely-
színeken szervezik meg. A döntés 
egy évre szól, ezen időtartam alatt 
megvizsgálják, hogy valóban csak 
akkor repednek meg a kőlapok, ha 
teherautók parkolnak rajtuk, vagy 
más okból is rongálódnak.

FoRRás: inFooRadea.Ro

Egy év múlva régi pompájában tündökölhet Nagyvárad 

belvárosának két gyönyörű műemlék épülete: a Klo bu

sitz ky, valamint az idősebb Rimanóczy Kálmánpalota.




