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Minden magyar háza

Amikor Sonnenfeld Adolf, Nagyvárad és Magyarország 
egyik legelismertebb papírkereskedője és nyomdatu-
lajdonosa a 20. század elején a város központjában 
felépítette impozáns palotáját, amelynek udvarán 
a nyomda is helyet kapott, bizonyára igencsak cso-
dálkozott volna, ha megtudja: az ingatlan a magyar 
nemzet számára az átlagosnál is hányatottabb 20., 
majd a 21. század során Várad magyar közösségének 
egyik fellegvára, találkozóhelye és kulturális központ-
ja lesz. A kommunista hatalomátvételt követően 
az államosításnak nevezett rablóhadjárat nyomán 
nyomdászklubként működött – természetesen hang-
súlyozottan művelődési intézményként –, és a rend-
szerváltást követően is megőrizte kulturális jellegét, 
amely mind a mai napig fő jellemzője a Sonnenfe-
ld-örökös által visszakapott ingatlannak.

Itt működik a több mint tízéves fennállása óta Kár-
pát-medence-szerte ismertté vált Moszkva kávézó, 
amely fölhelyezte a várost a legkedveltebb magyarorszá-
gi együttesek koncertturné-térképére. Emellett számos 
egyéb kulturális rendezvénynek is otthont adott, de a 
helyi Szigligeti Színház stúdiója is itt, az egykori nyomda 
csarnokában kapott helyet. Ezzel párhuzamosan műkö-
dött benne egy ideig egy magát szintén kultúrkocsma-
ként meghatározni próbáló hely, jelenleg pedig a város 
egyik legnagyobb könyvkereskedésének is otthont ad.

Legalábbis egy ideig. Az örököstől ugyanis az RMDSZ 
által működtetett Iskola Alapítvány magyar állami támo-
gatásból megvásárolta az ingatlant, hogy 2,47 milliárd 
forintos beruházás után Magyar Házként üzemeltesse. 
A tervek szerint kulturális központként funkcionál majd: 
könyvtár, kiállítótér, előadótermek, kulturális egyesüle-
tek irodái is helyet kapnak benne. Mint ahogy persze a 
Moszkva és a színház intézményei is megmaradnak.

Éppen ezért lepődött meg jelen sorok szerzőjével 
egyetemben sok nagyváradi polgár, amikor kiderült: a 
könyvkereskedés számára nem jut hely a majdani Ma-
gyar Házban helyet kapó kulturális intézmények között. 
A Krónikánál úgy gondoltuk: itt némi ellentmondás fe-
szül, és mivel amúgy is kíváncsiak voltunk, hol tart a 
város magyar közösségét szolgálni hivatott beruházás, 
mikorra várhatók konkrétumok, az erre vonatkozó kér-
déseket elküldtük az alapítvány elnökének. Ezt követte 
az újabb meglepetés: miután napokig nem kaptunk vá-
laszt, az RMDSZ házi kiadványának számító Maszol.ro 
portálon az alapítványi elnök – aki egyben Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök kabinetfőnöke – hosszú cikkben fej-
tegette, milyen nagyszabású beruházásokra készülnek 
a Sonnenfeld-palotában. A könyvkereskedés sorsáról 
hogy, hogy nem, nem esett szó.

Mivel nem vagyunk rosszindulatúak, csupán a véletlen 
számlájára írjuk, hogy megkeresésünk után öt nappal la-
punk helyett az RMDSZ-hez közel álló sajtóorgánumnak 
nyilatkozott előbb, amelyet történetesen éppen a fele-
sége által vezetett kiadó működtet. Persze mindenkinek 
szíve joga annak a médiumnak nyilatkozni, amelyiknek 
akar. Csak azt talán már mégsem túlzás a bicskanyito-
gató arrogancia kategóriájába sorolni, amikor aztán a 
második megkeresés után végre, ímmel-ámmal elkül-
dött válaszban egyrészt kioktatnak, hogy nem pusztán a 
könyvkereskedés szemszögéből kellene megközelíteni 
az ügyet – miközben a könyvesboltra vonatkozó csu-
pán a legutolsó volt számos, az ingatlan jövője és az ott 
működő többi intézmény sorsát fi rtató kérdés sorában. 
Másrészt pedig a többi kérdés megválaszolása helyett 
arra buzdítanak, hogy a kérdéseink elküldése után na-
pokkal, más sajtóorgánumoknak adott nyilatkozatokból 
szemezgessünk.

Nagyvárad amúgy is kényes hely, közismert, hogy a 
helyi, illetve megyei RMDSZ igyekszik minden magyar 
intézményt, civil szervezetet vagy kulturális kezdemé-
nyezést az uralma alá vonni, illetve amelyeket nem tud, 
azokat ellehetetleníteni (lásd a nagyváradi magyar kö-
zösség legnagyobb fesztiváljává vált Szent László Napok 
lenyúlására tett kísérletet).

Reméljük, az RMDSZ alapítványa által kialakítandó 
Magyar Házban ez az átkos gyakorlat nem folytatódik. 
Hogy az alapítvány mostani, furcsa kommunikációs lé-
pése csak egyszeri, soha meg nem ismétlődő baki volt. 
Hogy a magyar adófi zetők pénzéből kialakítandó kul-
turális központ a jövőben pártszimpátiától függetlenül 
tényleg minden nagyváradi magyar háza lesz.
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Amilyen hirtelen fellángolt, 
olyan gyorsan feledésbe is me-
rült az imazalillal permetezett 
citrusfélék 2017-es botránya. A 
boltok polcain eladásra kínált dé-
ligyümölcsök jó részét azonban 
továbbra is átitatja a gombaölő 
szer, így héjuk nem fogyasztható. 
Erre a boltok többségében már 
nem fi gyelmeztetik a vásárlókat, 
holott az üzleteknek kötelezően 
ezt kellene tenniük.
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T ovábbra is használatban van az 
imazalil nevű, 2017 őszén orszá-
gos botrányt okozó gombaölő 

szer. Három évvel ezelőtt kiderült, 
hogy a boltok polcain kínált – legin-
kább Törökországból, Görögország-
ból importált – citrusfélék többségét 
az egészségre ártalmas növényvédő 
szerrel kezelik, így a gyümölcsök ala-
pos mosás, és a héj eltávolítása után 
fogyaszthatók. Akkor kötelezték a for-
galmazókat, hogy tájékoztassák a vá-
sárlókat: a gyümölcsök héja nem fo-
gyasztható, ezek a feliratok azonban 
lassan eltűntek a boltok gyümölcs-
részlegeiről és a botrány elülése után 
a szigorú ellenőrzések is megritkultak. 
Manapság már alig találni olyan üzle-
tet, amelyben a polccímkén olvasható 
a fi gyelmeztetés. Az úgynevezett rak-
tári növénybetegségek ellen alkal-
mazott imazalil nevű gombaölő szer 
továbbra is használatban van, a me-
diterrán országokból származó citro-
mot, narancsot, grapefruitot, pomelót 
és más citrusféléket általában ezzel 
a szerrel kezelik – mondta el megke-
resésünkre Jakab Árpád, a Hargita 
Megyei Növény egészségügyi Hivatal 
munkatársa. Az intézmény azonban 
már nem vizsgálja ezeket a gyümöl-
csöket, mintákat sem vesznek belő-
lük, laboratóriumi vizsgálatoknak az 
országba való beérkezéskor, illetve a 
központi hatóság intézkedésére vetik 
alá a déligyümölcs-szállítmányokat 
– tájékoztatott a szakember. Rámuta-
tott, az államnak jobban fel kellene 
szerelnie az ellenőrző hatóságokat: az 
élemiszer-biztonsági igazgatóságot, 
a fogyasztóvédelmet. Elmondta, az 
Európai Unió szigorúan szabályozza a 
növényvédő szerek, köztük az imaza-
lil használatát is, de az EU-n kívülről, 
például Törökországból, Ázsiából im-
portált gyümölcs esetében azt ajánlja, 
inkább a tagországokból származó 
gyümölcsöket válasszák a vásárlók. 
A vegyszerhasználat ellenőrzésében 
az állategészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági hatóság is illetékes, az intéz-
mény Hargita megyei kirendeltsége a 
múlt év második felében 27 esetben 
végzett ellenőrzést gyümölcs és zöld-
ségforgalmazóknál, de nem tapasz-
taltak rendellenességeket. Többnyire 
azonban csak az áru kísérőleveleit 
vizsgálják – tájékoztatott Ladó Zsolt, 
a Hargita Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság 
vezetője.

Kötelező a fi gyelmeztetés
A fogyasztóvédelmi felügyelőség 
ilyen jellegű ankétokat csak temati-

kus ellenőrzések során végez, vagyis 
akkor, amikor a főhatóság kiadja erre 
az utasítást. Idén ilyen ellenőrzést 
még nem végeztek – tudtuk meg La-
urențiu Moldovantól. A hatóság Har-
gita megyei kirendeltségének a veze-
tője megerősítette, hogy a boltoknak 
kötelezően tájékoztatniuk kell a vá-
sárlókat arról, ha a gyümölcs olyan 
szerrel volt kezelve, amely miatt a 
héj nem fogyasztható. Ennek elmu-
lasztása azonban mindössze 1000-
től 3000 lejig terjedő pénzbírságot 
von maga után, ha a kihágás az eny-
hébb, például a hiányos tájékoztatás 
kategóriába tartozik. A pénzbüntetés 
csak akkor borsosabb, ha például a 
vásárlók megtévesztése érdekében 
mellőzik a tájékoztatást. Azt, hogy 
a forgalmazó milyen fi gyelmezte-
tést köteles a vásárlók tudomására 
hozni, az áru dobozán található in-
formációk, illetve a termék kísérő-
dokumentumai alapján ellenőrzi a 
fogyasztóvédelem.

Hatáskörök labirintusában
Az imazalilhasználattal kapcsolat-
ban három probléma merülhet fel. 
Az egyik veszélyt a megengedettnél 
nagyobb mértékű szerhasználat je-
lenti, a másodikat, ha a permetezett 
gyümölcs túl korán, a gombaölő 
lebomlása (12 nap) előtt kerül for-
galomba, a harmadik pedig, ha a 
gyanútlan vevő a gyümölcs héját is 
fogyasztja. „A probléma azonban 
kissé elvész az intézményi hatáskö-
rök labirintusában. Dacára annak, 
hogy az emberek egészségére ve-
szélyes szerről van szó, a népegész-
ségügyi igazgatóság nem illetékes 
ebben a kérdésben” – tudtuk meg 
Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Né-
pegészségügyi Igazgatóság vezetőjé-
től. „Az élelmiszer-biztonsági ható-
ságot eléggé elrontották. Ez hozzánk 
tartozott, de amikor beléptünk az 
Európai Unióba, átadták az állate-
gészségügynek” – fogalmazott. Az 
állategészségügynek azonban nin-
csenek tanulmányai a növényvédő 
szerek emberi egészségre gyakorolt 
hatásairól, nem is nagyon dolgoztak 
ilyen szerekkel, ezért nem igazán 
érzik a magukénak ezt a területet. 
„Illetékes” intézmény ugyan a fo-

gyasztóvédelem is, de az is többnyi-
re csak panasz nyomán intézkedik 
– vázolta Tar Gyöngyi. A népegész-
ségügyi igazgatóságnál viszont nem 
tudják, milyen növényvédelmi sze-
reket használnak a kereskedelem-
ben kapható gyümölcsök, zöldségek 
esetében, így tehát azt sem tudják, 
mire kellene odafi gyelni, pedig ne-
kik toxikológiai részlegük is van – 
tette hozzá. Az intézménynél nem 
tudnak olyan megbetegedésekről, 
amelyek összefüggésbe hozhatók 
a növényvédő szerrel kezelt citrus-

félék héjának a fogyasztásával, ez 
azonban Tar Gyöngyi szerint nem 
jelenti azt, hogy nem fordulhattak 
elő ilyen esetek, hiszen ismerniük 
kellene a kó rok okát ahhoz, hogy az 
összefüggést megalapozottan cáfol-
hassák. Így ő csak azt tudja javasol-
ni a vásárlóknak, alaposan mossák 
meg a citrusféléket még a megbon-
tásuk előtt, hogy a művelettel ne 
vigyék át a gyümölcs húsára az eset-
legesen káros permetezőszereket. 
A szakirodalom szerint az imazalil 
nagyobb mennyiségben károsíthatja 
a májat és a vesét. A gombaölő szert 
a gyümölcsök, zöldségek tartósítá-
sára használják, lényegében azt pró-
bálják megakadályozni vele, hogy a 
szállítás, raktározás során megrot-
hadjanak. Az imazalil használata az 
Európai Unió 24 tagországában, köz-
tük Romániában is engedélyezett. A 
szakemberek szerint egyébként a nö-
vényvédő szerek közül a gyomirtók a 
legveszélyesebbek az egészségre, a 
gombaölő szerek – mint amilyen az 
imazalil is – a skála másik végén he-
lyezkednek el, tehát azok jelentik a 
kisebb egészségügyi kockázatot.

NEM FIGYELMEZTETNEK, HOGY KÁROS SZER BORÍTJA A KIMÉRŐS DÉLIGYÜMÖLCSÖK HÉJÁT

Csak óvatosan a citrusfélékkel

A kimérős citrom, narancs esetében nem tudhatja a vásárló,
hogy fogyasztható-e a héj vagy sem, mert nem tájékoztatják a polccímkén
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 » A népegészségügyi 
igazgatóságon viszont nem 
tudják, milyen növényvé-
delmi szereket használnak 
a kereskedelemben kapható 
gyümölcsök, zöldségek 
esetében, így tehát azt sem 
tudják, mire kellene odafi -
gyelni, pedig nekik toxiko-
lógiai részlegük is van.




