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Titus és Trianon

Titus Corlățean egy igazi, tőröl metszett soviniszta. 
Nincs kommunista múltja, jól felkészült, külföldi 
tapasztalatokkal rendelkező diplomata, de az a faj-
ta román politikus, akinek a patriotizmus, a nemzet 
iránti elkötelezettség egyenlő a magyarellenesség-
gel. Nem Washingtonban, Brüsszelben száll harcba 
Románia érdekeiért, beéri Magyarország szidalma-
zásával. Persze az a fajta, aki mindezt tagadja, tán 
még elő is tud kaparni valami távoli magyar rokont, 
kedves ismerőst annak igazolására, hogy őneki az-
tán tényleg semmi baja a magyarokkal. Pókerarccal 
gyűlölködik. Ezt tette akkor is, amikor Victor Ponta 
miniszterelnöksége idején elérte politikai pályafu-
tása csúcsát: több mint két éven keresztül külügy-
miniszter lehetett. A későbbi börtönviselt Adrian 
Năstase mellett kezdett emelkedni a ranglétrán, 
nagyjából azonos szociáldemokrata diplomáciai is-
kola szerint nevelkedett politikailag, mint Bogdan 
Aurescu jelenlegi külügyminiszter. 

A mi kedvenc Titusunk most egy jól irányzott 
tenyeressel csapott bele a nagyromán lecsóba. 
Megünnepeltetné Trianont. Nem csupán a jövő 
évben, annak századik évfordulóján, hanem min-
den évben, amíg csak román világ van. Az ok? Ha 
Magyarország a nemzeti összetartozás évének 
hirdette meg 2020-at, ha megpróbál méltósággal 
megemlékezni a magyarok millióit más országok 
határai közé kényszerítő döntésről, akkor Romá-
niának ünnepelnie kell. Nem baj, hogy a románok 
túlnyomó többségének fogalma sincs Trianonról, 
vígadjanak, lengessenek zászlót. Ne csak a fagyos 
december elsején örüljenek Erdély Romániához 
tartozásának, tegyék azt a meleg kora nyári időben 
is, június 4-én. És lehetőleg Hargita vagy Kovászna 
megyében legyen valami szép, felemelő rendez-
vény e dicső alkalomból. A büszke Titus kezdemé-
nyezése után már hallom is a román fociultrák Tria-
nont éltető rigmusát. Ez a tervezet nekik, valamint 
a velük lelki rokonságban lévőknek szól. Azoknak, 
akik a Nagy-Románia Párt és Vadim Tudor eltűnése 
óta elárvultnak érzik magukat. 

Egyelőre még csak tervezetről beszélünk, a vég-
ső szavazás ezután következik. A Trianon-napról 
szóló voks annyiban mindenképpen hasznos lesz, 
hogy megint kapunk egy képet arról, miként is ál-
lunk a román politikai erőkkel, az aktuálpolitikával 
magyar vonatkozásban. A PSD-nél Liviu Dragnea 
bebörtönzésével újra előtérbe kerültek a Corlățe-
an-félék. Ráadásul a szociáldemokraták most érzik 
igazán elérkezettnek az időt arra, hogy jó nagyot 
rúgjanak az RMDSZ-be, amiért az hátat fordított 
nekik, és besorolt a másik táborba. A PMP-nél is 
tiszta a helyzet. Tisztességes, fi atal szélsőjobbol-
dali párt nem maradhat ki egy ilyen buliból. Victor 
Ponta szétesőben lévő társasága elvileg nyilván 
támogatná a tervezetet, de nem biztos, hogy csu-
pán ezért a megfelelő időben betérnek a parlament 
üléstermébe. Az ALDE-nál Călin-Popescu Tăriceanu 
még garanciát jelent az elutasító álláspontra. A ma-
gyar szavazatokra is ácsingozó USR-nek ez az akció 
nem pálya. De mit tesz a székelyudvarhelyi Orbán 
Imre fi a által vezetett PNL? A szakértői bizottság-
ban nemmel szavaztak, de a következő lépésnél a 
Rareș Bogdant pajzsukra emelő nemzeti liberális 
törvényhozóknak a nagy nyilvánosság előtt kell vál-
lalniuk voksukat, állásfoglalásukat. Csak a baj van 
ezzel a Trianonnal.

Elvégezte a legsürgősebb 
állagmegőrzési munkálatokat 
Herkulesfürdőn a Szapáry fürdő 
megmentésén fáradozó fi atal 
építészcsapat, mondta lapunk-
nak Oana Chirilă projektmene-
dzser. Mivel a teljes állagmegőr-
zéshez még 45–50 ezer euróra 
lenne szükség, újabb adomány-
gyűjtést indítanak.
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R észben biztonságban várja a 
telet Herkulesfürdő ékessége, a 
romos állapotba jutott Szapáry 

fürdő. A fürdőhely épített örökségé-
nek megmentésén fáradozó civilek-
nek sikerült elvégezni a legsürgősebb 
állagmegőrzési munkálatokat, és tél-
re biztonságba helyezni az impozáns 
épületet, mondta el a Krónikának 
Oana Chirilă, a fi atal temesvári építé-
szek által indított Herculane Project 
menedzsere.

A Locus Egyesület által megbí-
zott kivitelező, a Rustic Construct 
cég november közepén látott hozzá 
a munkához a jobb időket megért 
Krassó-Szörény megyei üdülőhe-
lyen, és három hét alatt elvégezte a 
legsürgősebb állagmegőrzési mun-
kálatokat, amit az összegyűjtött 58 
ezer euróból meg lehetett oldani. 
Mivel megvolt a műszaki terv és a 
szakértői vélemény, tudták, hol kell 
sürgősen beavatkozni, de többnyire 
szabad szemmel is látszott, hol nagy 
a baj, mondta az illetékes. „Gyorsan 
haladtunk, mivel tudtuk, hogy jön 
a csapadékos idő, és azt szerettük 
volna, hogy legalább részben biz-
tonságban tudhassuk az épületet” – 
magyarázta Oana Chirilă. Aki szerint 
tűzoltás zajlott, „a sürgős munkála-
tok legsürgősebbjét” végezték el.

Kisteherautóval
hordták a szemetet
Első körben kitakarították az impo-
záns ingatlant, amelyből 70 kisteher-
autó építkezési törmeléket és szeme-
tet szállítottak el – főleg a földszinten 
volt sok hulladék –, de az épület kül-

ső falait, erkélyeit is letakarították a 
növényzettől. Emellett megjavították, 
megerősítették a tetőzet és a födémek 
megrongálódott részeit, ahol kellett, 
teljesen kicserélték ezeket. „Minden 
beruházás ideiglenes és visszafor-
dítható, nem végeztünk végleges 
munkát” – hangsúlyozta az illetékes. 
Hiszen, mint emlékeztetett, a projekt 
célja, hogy megelőzzék az épület 
további romlását a régóta esedékes 
resta urálási-felújítási munkálatokig.

Belső munkálatokat is végeztek, 
elsősorban a meglazult díszítőele-
meket, stukkókat szerelték le, és 
helyezték biztonságba, hogy ne tör-
jenek szét, ne lopják el őket – ezeket 
az épületben raktározták el. A majo-
lika szökőkutat szintén megpróbál-
ták megvédeni az avatatlan kezektől. 
„Természetesen le is zártuk az épü-
letet, már nem lehet csak úgy ki-be-
járni. Általunk vagy a polgármesteri 
hivatal révén lehet bejutni, nálunk 
és náluk van kulcs” – mondta a pro-
jektmenedzser.

Tavasszal folytatnák a munkát
„Ennyit tudtunk tenni a rendelkezé-
sünkre álló 58 ezer euróból” – ösz-
szegezett Oana Chirilă, aki szerint 
újabb adománygyűjtést indítanak. 
Emlékeztetett, előzetes számításaik 
szerint a Szapáry fürdő állagmegőr-
zésére 103 ezer euróra van szükség, 
így újabb 45–50 ezer eurót kell még 
összegyűjteni. Emlékeztetett, hogy 
tavaly viszonylag rövid idő alatt si-
került összekalapozni a pénzt, az 
emberek fogékonyak voltak a prob-
lémára, de nem kizárt, hogy most új 
stratégiára lesz szükség. Az anyagiak 
függvényében tavasszal nyáron foly-
tatnák a munkát.

„Reméljük, hogy minél hamarabb. 
De az is benne van a pakliban, hogy 
nem lesz pénz” – fogalmazott Oana 
Chirilă, aki szerint főleg a tetőzeten 

lenne szükség sürgős beavatkozásra, 
még mindig vannak részek, ahol beá-
zik az épület. Az eddigi keretből nem 
sikerült mindenhol kicserélni a meg-
rongálódott födémeket. „Ott léptünk 
közbe, ahol a legnagyobb volt a vész, 
ha sikerül pénzt gyűjteni, máshol is 
menteni fogunk” – mondta képlete-
sen, emlékeztetve, hogy a projektnek 
kétéves lefutási időt szántak.

Mint arról beszámoltunk, a Hercu-
lane Projektet azt követően indította 
a temesvári fi atal építészek által ala-
pított Locus Egyesület, hogy tavaly 
februárban beomlott az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia egyik legrangosabb 
fürdőjének, a császárok és királyok 
látogatta Szapáry fürdőnek a tetőze-
te. A civilek 58 ezer eurót gyűjtöttek 
össze a legsürgősebb állagmegőrzési 
munkálatokra, a beavatkozást mint-
egy 2000-en támogatták anyagilag, 
Ovidiu Sandor üzletember 20 ezer, a 
Dedeman cég 18 ezer euróval járult 
hozzá a mentéshez. A fürdőben több 
évtizedes nemtörődömség, majd hó-
napokig tartó huzavona után kez-
dődhetett el a munka. Kezdetben az 
épület tulajdonosaként a polgármes-
teri hivatal nem akarta átengedni 
a terepet, végül az örökségvédelmi 
hatóság közreműködésével sikerült 
feloldani a patthelyzetet.

Herkulesfürdő fő látványossága, 
az impozáns Szapáry fürdő a 19. szá-
zadban Alpár Ignác tervei alapján 
épült francia reneszánsz stílusban. 
A kétszintes, lapos tetős épülettöm-
böket megszakítja hat, gúla alakú te-
tővel záródó épülettömb, illetve kö-
zépen a főbejárat kupolás, előreugró 
előcsarnokos tömege, melyhez egy 
fahídon át lehet eljutni. Császárok és 
császárnék is megfordultak benne: I. 
Ferenc, I. Ferenc József osztrák csá-
szár, Karolina és a Sissiként is ismert 
Erzsébet császárné, I. Károly román 
és I. Sándor szerb király.

KITAKARÍTOTTÁK, MEGERŐSÍTETTÉK ÉS LEZÁRTÁK A SZAPÁRY FÜRDŐT A CIVILEK

Mentik, amit lehet Herkulesfürdőn

Erdélyi tudósítások 2019. december 5.
csütörtök

VEZÉRCIKK

PATAKY
ISTVÁN

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
HE

RC
UL

AN
E 

PR
O

JE
CT

Biztonságban várja a telet. Megerősítették a Szapáry fürdő falait és födémszerkezetét a megóvásán dolgozó civilek

További adományokat várnak

A herkulesfürdői Szapáry fürdő megmentését 5 eurós „belépő” megvál-
tásával lehet támogatni, de nagyobb összeget is elfogadnak. Az adomá-
nyokat bankon vagy Paypalen keresztül lehet utalni a Locus Egyesület 
számláira: Cont Asociaţia Locus (CUI 38615380), RO87 BTRL RONC RT04 
2103 2702 (lej), RO64 BTRL EURC RT04 2103 2701 (euró).
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Karácsonyig kifi zetik a medvekárokat
Karácsonyig kifi zetik a medvekárokat az érintetteknek – 
közölte tegnap az RMDSZ. Mint írták, az idei költségvetés 
kiegészítésekor az RMDSZ azt kérte az új kormánytól, 
hogy pénzalapot különítsen el a több éve ki nem fi zetett 
medvekárok rendezésére. Tegnap több mint kétmillió lejt 
utalt át a gazdáknak a medvekárok kifi zetése céljából 
a környezetvédelmi tárca abból a 3 millió lejes alapból, 
amelyet a szövetség kérésére jóváhagyott az idei költség-
vetés kiegészítésekor a kormány. Az összegeket közvetlen 
módon utalja a szaktárca az érintetteknek, a kormány 
december 24-ig vállalta a probléma megoldását.




