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Segélykiáltás Bécsből

Az utóbbi időkben hozzászoktunk a terrortámadá-
sokhoz, mint kutya a veréshez. Az életünket beháló-
zó információáradat immunissá tesz, a legszörnyűbb 
történéseket is mérsékelt kíváncsisággal vesszük 
tudomásul, a „minket nem érint” mentalitás pedig 
félelmetesen eluralkodott gondolkodásunkon. És 
most itt van a bécsi terrortámadás. Karnyújtásnyira 
tőlünk, Magyarország határánál, egy olyan városban, 
amit mi, erdélyiek is jól ismerünk, kedvelünk. Egy 
volt budapesti kollégám szó szerint bécsi szeletet 
enni járt ki időnként az osztrák fővárosba. Mert ott az 
igazi. Kávé, Sacher-torta, fi ákerek, a Monarchiához 
köthető tragikomikus történetek, a romániai honfi -
társaink által elfogyasztott hattyúk. Bécset nyilván 
történelmi okokból is kicsit magunkénak érezzük. 
Sokat változott az utóbbi évtizedekben, akárcsak 
az egész Nyugat-Európa, de semmiképpen sem az a 
hely, ahol életszerű, hogy iszlamisták jól szervezett 
merényletsorozatot hajtsanak végre. Ha ez már Bécs-
ben is megtörténhet, akkor tényleg nagy a baj.

Most persze kezdhetjük az okoskodást, az elemez-
getést. Hogy helyes-e, belefér-e a szólásszabadságba 
a magát szatirikusnak nevező francia lap provokáció-
ja a Mohamed-karikatúrák újraközlésével? Vagy poli-
tikailag megfontolt-e úgy fogalmazni, hogy az iszlám 
világszerte válságban van – ahogyan azt Macron 
francia elnök tette. Zöld jelzést adott-e Erdogan török 
államfő az iszlamista szélsőségeseknek, amikor a 
tisztelet hiányának, szemtelenségnek nevezte a Pá-
rizsból érkező bírálatot? Mennyire játszik szerepet a 
radikális nézetek elterjedésében a szociális leszaka-
dás, avagy bevándorlónak tekinthető-e egy Bécsben 
született, kettős állampolgár? Csinos kis publiciszti-
kák, értelmiségi kerekasztal-beszélgetések témái le-
hetnek ezek a mozaikkockák, de a lényeget illetően 
huszadrangú kérdések. A helyzet az, hogy a nyugati 
világ, pontosabban annak meghatározó államai év-
tizedeken keresztül folytatták azt az elhibázott kö-
zel-keleti és észak-afrikai beavatkozást, bevándorlást 
elősegítő politikát, amelynek „gyümölcseit” látjuk a 
mostani terrortámadásokban. Amikor az iszlám világ 
megerősödik, gyökeret ereszt Európában, akkor érte-
lemszerűen annak vadhajtásai is előbújnak.

A merényletek sokkoló hatása mellett mellbevágó 
az a csend is, amely a londoni, berlini, párizsi, niz-
zai, általában az európai vérengzések idején azok-
ban a politikai és médiakörökben honol, amelyek 
elkötelezetten támogatják a tömeges bevándorlást, 
beleértve az illegális migrációt. Rideg beszámolók a 
történésekről, meghatónak szánt részvétnyilvánítá-
sok, de megfogalmazatlanul maradt következteté-
sek. Ha az Európai Bizottság egyik friss felmérése is 
a bevándorlást jelöli meg az uniós állampolgárokat 
leginkább aggasztó problémának, s közben a ra-
dikális iszlám nevében indul újabb terrorhullám a 
kontinensen, akkor miért annyira nehéz legalább 
karcolgatni az igazi okok felszínét? Mert azt egyelőre 
remélni sem merjük, hogy egy hasonló tragédia után 
végre a józan ész győzedelmeskedik Európa azon ré-
szén, ahol továbbra is sérthetetlennek tartják a tö-
meges és ellenőrizetlen migráció iránti nyitottságot. 
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Fertőző betegek ellátására alkal-
mas, saját intenzív terápiás és 
radiológiai osztállyal rendelkező, 
280 ágyas kórház megépítését 
jelentették be Nagyváradon.
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T öbb mint 30 millió eurós beru-
házásból épülhet meg egy 280 
ágyas kórház Nagyváradon – az 

erről szóló megállapodást hétfőn írták 
alá a beruházásban érdekelt intéz-
mények képviselői. A Bihar megyei 
önkormányzat sajtóosztálya által a 
Krónikához eljuttatott közlemény ér-
telmében a dokumentumot a megyei 
közgyűlés, a nagyváradi önkormány-
zat, a sürgősségi megyei kórház, vala-
mint a Dr. Gavril Curteanu városi kór-
ház képviselői látták el kézjegyükkel. 
A kórházépítést bejelentő sajtótájé-
koztatón Ilie Bolojan, a megyei tanács 
elnöke, Florin Bira, Várad polgármes-
tere, valamint Gheorghe Carp kórház-
menedzser vett részt. Mint elhangzott, 
az aláírt megállapodás értelmében 
a megyei tanács átutalja a Bezerédy 
Imre (Vlădeasa) utcában található, 2,5 
hektáros területet a megyeszékhely 
önkormányzatának. A kivitelezés mű-
szaki terveinek elkészítése a város fel-
adata lesz, amint a majdani építőtelep 
felügyelete is, a megvalósíthatósági 
tanulmányok előkészítéséhez pedig a 
városi és a megyei kórház illetékesei 
állítják össze a műszaki és gazdasági 
mutatókat tartalmazó dokumentációt.

A bejelentések szerint a kórház 
280 férőhelyes lesz, új radiológiai 
és intenzív terápiás osztállyal. A 30 
millió eurót meghaladó beruházást 
európai uniós forrásokból tervezik 
fi nanszírozni.

A megyei közgyűlés közleménye 
szerint a megvalósíthatósági tanul-

mány még az idei év végéig elkészül, 
tavasszal pedig kiírják a versenytár-
gyalást a tervezésre és kivitelezésre, 
és 2021 őszén már szeretnék elkezdeni 
az építkezést.

A sajtótájékoztatón részt vevő egész-
ségügyi szakember és az önkormány-
zati vezetők egyetértettek abban, 
hogy Nagyváradnak szüksége van az 
új egészségügyi intézményre. Gheorg-
he Carp, a megyei kórház menedzsere 
aláhúzta: a koronavírus-világjárvány 
rávilágított, hogy a város egészség-
ügyi intézményei nem voltak felké-
szülve ilyen terhelésre, ami arra köte-
lezi az illetékeseket, hogy lépjenek. A 
nagyváradi önkormányzat sajtóosztá-
lya által a Krónikához eljuttatott köz-
lemény arra is kitért, hogy a kórház-
építés gondolata két hónappal ezelőtt 
fogant meg, és azóta az érintettek 

megtettek mindent a megvalósulása 
érdekében.

„A kórházban két infektológiai osz-
tály lesz összesen 100 ággyal – 50-50 
–, de járványhelyzetekre még 50 tarta-
lékágyat lehet majd mozgósítani. Lesz 
továbbá egy 100 ágyas tüdőgyógyá-
szati osztály 30 ággyal tuberkulózisos 
betegeknek, mivel az új építményben 
minden körülmény biztosított lesz a 
fertőző betegek ellátására” – részletez-
te az elképzeléseket Gheorghe Carp.

A menedzser hangsúlyozta: a 21. 
századi követelményeknek megfelelő 
egészségügyi intézményt terveznek 
építeni, amelyben egy kórteremben 
legtöbb két beteg kap majd helyet, a 
vírusok és baktériumok levegőben 
történő terjedésének megakadályozá-
sa érdekében pedig negatív nyomást 
fognak alkalmazni.
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Új kórház épül Nagyváradon

Helyére került a Bethlen Gábor-szobor Marosvásárhelyen

Helyére került tegnap délelőtt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobra Marosvásárhelyen. A Harmath István által 
tervezett alkotás már egy éve Sánta Csaba szovátai öntőművész udvarán várja, hogy elfoglalja méltó helyét Marosvá-
sárhely főterén. Soós Zoltán polgármester kommunikációs tanácsadója, Borsos Csaba a minap a Székelyhonnak azt 
nyilatkozta, hogy a jogi akadályok nagyjából elhárultak a fejedelem szobrának felállítása elől, és „az esemé nyre mé g 
ebben az é vben sor kerü l”. Soós Zoltán tegnapi Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, azért kerülhetett talapzatára 
a Bethlen-szobor, „mert a marosvásárhelyiek szeptemberben a változásra szavaztak”.
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Bírság jár a rollerek szabálytalan leparkolásáért
Elfogadta a bérelhető rollerekre vonatkozó szabályzatát 
tegnapi ülésén Kolozsvár önkormányzata, amely rendet 
kíván teremteni a hajtányok használatát övező, a lakosság 
által többször kifogásolt zűrzavarban. A szabályzat értel-
mében a rollerek csak a kerékpárutakon, ezek hiányában 
az úttesten használhatók, járdán hajtani szigorúan tilos. 
A rollerek parkolására számos szabály vonatkozik, ezek 
egyike, hogy a rollerek nem parkolhatók le a két méternél 
keskenyebb járdákon, buszmegállókban vagy ezek 25 
méteres körzetében. A szabálytalanul parkolók 200-ról 400 
lejig terjedő összeggel bírságolhatók. A rollereket működte-
tő és bérbe adó cégeknek ugyancsak számos kötelezettség-
nek kell eleget tenniük az önkormányzattal és ügyfeleikkel 
szemben. Csak érvényes engedély esetén tárolhatják közte-
rületen a hajtányokat, és kötelesek tájékoztatni a bérlőket a 
rollerhasználat feltételeiről.

Tavasztól épülhet az égéssebészeti kórház Vásárhelyen

Tavasszal kezdődhet meg az égéssebészeti kórház és az új műtő meg-
építése Marosvásárhelyen. Az új egészségügyi egység a marosvásárhelyi 
sürgősségi klinikai kórház szomszédságában kap helyet. Az egészségügyi 
minisztérium a Világbanktól kapott kedvezményes kölcsönből, 31 millió 
euróért égési sérülteket kezelő központot, intenzív terápiás részleget és 
műtőket akar építtetni a jelenleg üresen álló, a nagy kórház szomszédságá-
ban lévő telken. A sürgősségi kórház menedzsere, Claudiu Puiac elmondta, 
a washingtoni székhelyű pénzintézettel kötött egyezség értelmében az 
egészségügyi minisztériumnak december 15-éig kell beszereznie a megva-
lósíthatósági tanulmányhoz szükséges engedélyeket. Tudomása szerint az 
iratok beszerzése jól halad, és mindent előkészítenek ahhoz, hogy majd kor-
mányhatározattal fogadják el az épület gazdasági és műszaki mutatóit. Az új 
épületrészben a tervek szerint 15 ágyat biztosítanak az égési sérültek számá-
ra, az új operációs blokkban 15 műtő áll majd a szakemberek rendelkezésé-
re, és az épületrészben helyet kap egy intenzív terápiás központ is, ahol 44 
ágy lesz. Egy új helikopterleszállót is kialakítanak. Ha minden az elképzelés 
szerint zajlik, tavasszal hozzá lehet fogni a munkálatokhoz. Az építőnek 36 
hónap áll a rendelkezésére a terv kivitelezésére. Jelenleg Marosvásárhelyen 
csak a kisebb égési sérüléseket látják el, miután minisztériumi rendelettel 
felszámolták a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő égéssérü-
lési központot. Azokat a betegeket, akiknek a testfelszínük 20 százalékát 
meghaladó égési sérülése van, Bukarestbe szállítják. (Simon Virág)




