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Dr. Molnár Géza virológus 
szerint a koronavírus okozta 
pandémia nagy valószínűség 
szerint átalakul szezonális 
járvánnyá, a tulajdonképpe-
ni második hullámra pedig 
december végén, január–febru-
árban lehet számítani Románi-
ában. A járványügyi szakértő a 
Székelyhon Tv Nézőpont című 
műsorában elmondta: biztosan 
nem szabadulunk meg a kórtól 
még jövőre sem.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

„S ajnos a koronavírus léte-
zik, ezt bizonyítja a hatal-
mas számú megbetege-

dés és elhalálozás is, ugyanakkor az 
sem kitaláció, hogy az egész világon 
elterjedt. A világjárvány tagadása, 
bagatellizálása a legtöbb esetben 
kimondottan kereskedelmi, sokszor 
pedig politikai céllal történik” – szö-
gezte le dr. Molnár Géza virológus a 
Székelyhon Tv-nek adott interjúban. 
A neves járványügyi szakértő az on-
line csatorna Nézőpont című mű-
sorában rámutatott, a járványügyi 
előrejelzés százszázalékosan csak 
az infl uenzavírusokra vonatkozott, 
és nem fordítottak megfelelő odafi -
gyelést a koronavírusokra. „Az infl u-
enza szempontjából mindenképpen 
számítottunk világjárványra, sőt a 
legfrissebb hírek szerint nem kizárt, 
hogy ez is be fog következni. De a 
SARS-CoV-2 kapcsán a tudományos 
világban olyat senki nem fogalmazott 
meg, hogy világjárvány lesz, és már-
ciusban leáll az élet a nagyvilágban” 
– jelentette ki a kolozsvári szakértő.

Molnár Géza a kutatók többségé-
hez hasonlóan meggyőződésének 

adott hangot, miszerint az új típusú 
koronavírust nem laboratóriumban 
állították elő, hanem természetes 
úton került át az állatvilágból gene-
tikai adaptáció és alkalmazkodás 
folyamatában arra a szintre, hogy 
képes legyen megfertőzni az embert. 
A volt egészségügyi államtitkár sze-
rint megfelelő lépés volt a román ha-
tóságok részéről, hogy már az elején, 
a vírus romániai felbukkanásakor 
drasztikus lépésekhez folyamodtak, 
hiszen a járvány felkészületlenül 
érte a romániai egészségügyi ellá-
tást, és mindenki attól tartott, hogy 
a magas fertőzöttszám meghaladja 
az ellátórendszer kapacitását. „Elen-
gedhetetlen, hogy ezeket az óvintéz-
kedéseket ne szigorítsák újra, csak 
enyhén, és csak bizonyos területekre 
koncentrálva, mert a megbetege-
dések eloszlása nem egyforma Ro-
mánia szintjén, számos régió szinte 
mentes az utólagos kiugrástól” – 
állapította meg a Nézőpontban az 
epidemiológus, meggyőződésének 
hangot adva, miszerint a mostani 
járványos kiugrás is enyhülni fog.

Dr. Molnár Géza kitért arra is: an-
nak ellenére, hogy hamar és gyorsan 
terjed, az új típusú koronavírus jóval 
ötven százalék fölötti arányban tünet-
mentes fertőzést ad. Ezzel egy időben 
még sok kérdőjel övezi, hogy mennyi-
re súlyos a szervezetre kifejtett hatá-
sa: amellett, hogy mindenekelőtt az 
idős korosztálynál okoz komplikációt 
a fertőzés, az elhalálozottak 76 szá-
zaléka 60–65 év fölötti, ezen kívül az 
elhunytak 96 százalékánál kimutat-
ható a krónikus, idült megbetegedés. 
A kolozsvári virológus elmondta, a 
pandémia nagy valószínűség sze-
rint átalakul szezonális járvánnyá, a 
tulajdonképpeni második hullámra 
pedig december végén, január–feb-
ruárban lehet számítani Romániában 
– még akkor is, ha a szeptemberi is-
kolakezdés után néhány héttel várha-

tóan megugrik az esetszám, de nem 
járványos kiugrással. Hozzátette, a 
második hullám remélhetőleg nem 
egyszerre fog jelentkezni az infl u-
enzajárvánnyal, hanem ez utóbbi 
szeptember–októberben lefut. „Sze-
retném kihangsúlyozni, hogy a tör-
ténelem során egyetlen járvány sem 
okozott világvégét, és ez sem fogja azt 
kiváltani” – szögezte le Molnár Géza.

A szakértő szerint nehéz megjósol-
ni, mennyit fogunk még együtt élni 
a vírussal, de egész biztosan nem 
szabadulunk meg tőle ebben a sze-
zonban, tehát még a jövő évben sem. 
Emlékeztetett, hogy eddig egyetlen 
gyógyszerről sem bizonyosodott be, 
hogy a koronavírus ellen irányul, 
továbbá az oltóanyag szempontjá-
ból sok a reklám, a gazdasági-ke-
reskedelmi érdekeltség, és évekbe 
is beletelhet, amíg új oltóanyagot 
előállítanak. Molnár Géza addig is 
azt tanácsolja mindenkinek, tartsa 
tiszteletben a védekezési szabályo-
kat, a fi zikai távolságtartást, óvakod-
jon a tömegek látogatásától, viseljen 
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„Enyhülni fog a járvány mostani kiugrása”

Molnár Géza (jobbra): az új típusú koronavírust nem laboratóriumban állították elő

A lebontástól megmentették, a tűztől nem sikerült. Leégett a hétvégén az egykori villamoskocsiszín
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maszkot zárt helyen, és mosson 
kezet, ezzel nagyrészt el lehet érni, 
hogy fertőzötté váljunk. A viroló-
gus a Nézőpontban elmondta azt 
is, hogy kizárt dolog manipulálni 
a tesztelésekkel még akkor is, ha 
a naponta begyűjtött hatalmas in-
formációözönt „ügyesen” fel lehet 
használni meggyőzési célból, pél-
dául amikor a korábbi tesztelések 
számának megháromszorozásával 
érvelt a kormány a veszélyhelyzet 
meghosszabbítása mellett. Mol-
nár Géza baklövésnek tartja, hogy 
Romániában számos megyei kór-
házat alakítottak át első vonalú 
Covid-kórházzá, közben számos 
beteg nem részesülhetett alapellá-
tásban. Szerinte első lépésben csak 
a jogilag különálló, jól felszerelt 
fertőző kórházakat kellett volna 
kimondottan ilyen célra használni, 
majd a tüdőkórházakat mozgósíta-
ni, ugyanakkor a tünetmentesek, 
elfekvők számára a kisebb kórhá-
zak belgyógyászati osztályait elkü-
löníteni.

 » A szakértő 
szerint nehéz 
megjósolni, 
mennyit fogunk 
még együtt élni 
a vírussal, de 
egész biztosan 
nem szabadu-
lunk meg tőle 
ebben a szezon-
ban, tehát még a 
jövő évben sem.

 » BALOGH LEVENTE

Ipartörténeti műemlék semmisült 
meg szinte teljes egészében Nagyvá-

radon a hétvégén: szombatra virradó-
ra leégett a 20. század első évtizedében 
épült villamoskocsiszín, amelyben 
évtizedek óta a Nagypiac vásárcsar-
noka működik. A lángokkal több mint 
ötven tűzoltó küzdött órákon keresz-
tül, és sikerült is megállítaniuk a tűz 
továbbterjedését, azt azonban nem, 
hogy az épület faszerkezetű teteje tel-
jesen megsemmisüljön: a szénné égett 
tetőszerkezet hatalmas morajlással 
omlott be, így az épületnek csak a tég-
lából épült falai maradtak meg. A tűz 
oka egyelőre ismeretlen.

A tűzvészben jelentős anyagi kár is 
keletkezett, számos piaci árus ugyan-
is az épületben raktározta áruja egy 
részét, de van, aki arra panaszkodott, 
hogy a mérlegei, a cég dokumentu-
mai, sőt még a pénzügyi forgalmának 
adatait tartalmazó adathordozó is 
bennégett az épületben. A helyszínen 
éppen felújítási munkálatok zajlanak, 

mivel új vásárcsarnok épül. Az eredeti 
tervek szerint az önkormányzat lebon-
tatta volna a villamosremíz épületét is, 
ám egyrészt a Területi Műemlékvédel-
mi Hatóság nem hagyta jóvá az előze-
tes terveket, másrészt polgári kezde-
ményezésre végül olyan terv született, 

amely már a kocsiszín épületét is ma-
gában foglalja.

Most kérdésessé vált, mi lesz az épü-
let sorsa, hiszen éppen a legnagyobb 
értéknek számító fa tetőszerkezet 
semmisült meg teljesen. Florin Bir-
ta alpolgármester szerint a szakértői 

vizsgálatok eredménye alapján dől el, 
rekonstruálják-e az épületet. Városházi 
források szerint ugyanakkor megvan a 
szándék az ingatlan újjáépítésére.

Zatykó Gyula, Ilie Bolojan polgár-
mester néppárti tanácsadója, aki ko-
rábban közbenjárt az épület megmen-
téséért, már jelezte: javasolni fogja a 
remíz újjáépítését. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) egyúttal közlemény-
ben jelezte: a találgatások és rémhírek 
terjedésének megakadályozása érde-
kében is alapvető érdek annak gyors 
kiderítése, hogy mi okozta a tüzet, a 
párt éppen ezért a mai nap folyamán 
feljelentést tesz gondatlanságból el-
követett károkozásért ismeretlen tettes 
ellen, és elvárja a hatóságoktól a fele-
lősök megtalálását, valamint a közvé-
lemény tájékoztatását. Az önkormány-
zattól a műemlék épület teljes, eredeti 
állapotába történő helyreállítását kérik 
és várják el.

Az RMDSZ, amely szintén magának 
vindikálja az érdemet az épület meg-
mentéséért, ugyancsak az épület teljes 
körű helyreállítását követeli. 

Ipartörténeti műemlék vált a lángok martalékává Nagyváradon

 » Az alpolgár-
mester szerint a 
szakértői vizsgá-
latok alapján dől 
el, rekonstruál-
ják-e az épületet. 




