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TÁRLATTAL EMLÉKEZTETNEK A MONARCHIABELI FÜRDŐ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉRE

Herkulesfürdő: dicső múlt, 
bizonytalan jövő

Száz évvel ezelőtt Európa harmadik legnépszerűbb fürdőhelyeként tartották 
számon, ahol császárok és királyok is megfordultak, ma már csak romok emlé-
keztetnek az egykori pompára Herkulesfürdőn. A napokban Bukarestben nyílt 
kiállítás apropóján a neves fürdőhely múltjáról és jelenéről tartottak előadást a 
szakemberek, akik abban reménykednek, hogy a Krassó-Szörény megyei telepü-
lésnek jövője is lesz. Géra Eleonóra budapesti történész-levéltáros Herkulesfürdő 
monarchiabeli víg napjait elevenítette fel, amikor a fürdőre járás a polgári kultú-
ra elengedhetetlen tartozéka volt, itt pezsgő társasági élet zajlott. Ștefan Balici, a 
Romániai Örökségvédelmi Intézet igazgatója a tisztázatlan tulajdonjogot okolta 
a hazai fürdőkön uralkodó áldatlan állapotok miatt, míg Oana Chirilă, a Szapá-
ry-fürdő állagmegőrzését végző építészcsapat és a Herculane Project vezetője 
rámutatott: Románia legértékesebb fürdőépületének a felújításához országos 
projekt és társadalmi támogatás is kell.  4.»

Ma már csak emlék. Herkulesfürdő szebb napokat is megélt a múlt század elején, előtérben a katonakórház és a Herkules-szobor

Temesvári evakuálás
kártevőirtás miatt
Vlad Voiculescu egészségügyi 
miniszter felszólította a Temes 
Megyei Közegészségügyi Hatóság 
(DSP) ellenőrző testületét, indít-
son vizsgálatot Temesváron, ahol 
kedd este hetven személyt kellett 
kimenekíteni egy panelházból, mi-
után kártevőirtást végeztek a föld-
szinten található cukrászdában. A 
lakók csak tegnap reggel térhettek 
vissza otthonaikba, ekkor már a 
mérések nem mutattak ki mérgező 
anyagokat.  3.»

Tovább nőhet 
a fertőzések száma
Az Országos Közegészségügyi 
Intézet (INSP) szerint a koronaví-
rus-fertőzések számának növeke-
désére számíthatunk a következő 
hetekben. Eközben kiderült: az 
AstraZeneca gyógyszergyártó a 
második negyedévben csupán 
a beígért oltóanyag-mennyiség 
kevesebb mint felét lesz képes 
leszállítani az Európai Unió tag-
államainak.  5.»

Segítség magyar 
vállalkozóknak
A vártnál is többen jelentkeztek 
a Pro Economica Alapítvány 
által erdélyi magyar vállalkozók 
számára meghirdetett mentor-
programra, de még várják az 
érdeklődőket. Sok vállalkozás 
regisztrált a készülő cégadatbá-
zisba is, amelynek célja közös 
összegyűjteni Románia tizenhat, 
magyarok által is lakott megyéjé-
nek a vállalkozóit.  6.»

Sokan vágynak
dzsungelhangulatra
Az elmúlt közel egy év nagy részét 
a természettől elszakítva, zárt 
terekben töltöttük, ami miatt még 
inkább felértékelődtek a lakás zöld 
ékei. A csíkszeredai Török Csongor 
egy éve foglalkozik növényszapo-
rítással. A fi atal tájépítész a zöld 
falak népszerűségéről, a növény-
ápolás alapfeltételeiről és a nö-
vénytartás pszichológiai hatásairól 
beszélt lapunknak. 12.»

 » „Páratlan 
örökségünk 
van, több mint 
140 fürdőhely 
értékes épített 
örökséggel” – 
mondta Ștefan 
Balici, a Romá-
niai Örökség-
védelmi Intézet 
igazgatója, aki 
szerint ennek 
megmentése 
nem kis fejtőrést 
okoz.
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Veszélyes hulladékot dobtak 
a tarnicai tóba Kolozsvár 
közelében  3.»

Esetleges a szemét 
elszállítása Marosvásárhelyen  9.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

Lángban fújva:
az üveges mesterség
titkai 1., 4.
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