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Támogatást nyert a Szilágy 
megyei önkormányzatban 
a zsibói Wesselényi-kastély 
megvásárlását célzó előter-
jesztés. Szakértői értékbecs-
lés, majd az örökösökkel való 
tárgyalás következik, két 
hónapon belül megköthetik 
az adásvételi szerződést.

 » KRÓNIKA

A Szilágy Megyei Tanács teg-
napi ülésén kinyilvánította: 
élne az elővásárlási jogá-

val, és megvenné a zsibói Wesse-
lényi-kastélyt, amelyet évek óta 
árulnak az örökösök – nyilatkozta 
az MTI-nek Szilágyi Róbert István, 
az önkormányzat alelnöke. Az 
RMDSZ színeiben megválasztott 
politikus elmondta: a képvise-
lő-testületben a jobbközép kor-
mánykoalíció pártjainak képvise-
lői támogatták az erre vonatkozó 
előterjesztést, mely megkapta a 
megyei képviselők kétharmados 
támogatását. A szociáldemokrata 
(PSD) önkormányzati képviselők 
nem vettek részt a szavazáson, 
már egy korábbi napirendi pont 
tárgyalásakor távoztak a gyűléste-
remből.

A tanács öttagú tárgyalóbizott-
ságot jelölt ki, amelyet Szilágyi 
Róbert István vezet. Ez a testület 
készíttet újabb szakértői értékbecs-
lést, és kezdi el a tárgyalásokat a 
kastély örökösének képviselőjével. 
Az alelnök elmondta: reményei 
szerint 30-60 napon belül meg-

POZITÍVAN DÖNTÖTT A SZILÁGY MEGYEI TANÁCS, AKÁR KÉT HÓNAPON BELÜL GAZDÁT CSERÉLHET A ZSIBÓI WESSELÉNYI-KASTÉLY

Belevág az önkormányzat a kastélyvásárlásba

Jól kisütötték. A Wesselényi-kastélyt övező területen jelenleg a zsibói botanikus kert működik

 » Jelenleg 800 
ezer eurót kér-
nek az impozáns 
épületért.

köthetik a szerződést a kastély meg-
vásárlásáról. Hozzátette: ha sikerül 
megegyezni, és az önkormányzat 
tulajdonába kerül a kastély, arra 
számítanak, hogy EU-s forrásokból 
tudják felújítani. Szilágyi kijelentet-

te: mindenképpen kulturális rendel-
tetést szánnak az épületnek. Lapunk 
nemrég megírta, tulajdonosa 2014-
ben másfél millió euróért hirdette 
meg Erdély egyik legszebb barokk 
épületét, amely tavaly már jócskán 

„leszállított áron”, 900 ezer euróért 
szerepelt a Sotheby’s Realty exkluzív 
ingatlanközvetítő oldalon, az ár azó-
ta 800 ezer euróra csökkent.

A barokk és klasszicista stílus 
ötvözésével 1779 és 1796 között 
felépített kétszintes kastély 2200 
négyzetméteres hasznos területtel 
rendelkezik. A tízhektáros kastély-
kertből 1,3 hektárt szolgáltattak 
vissza az örökösnek, a fennmaradó 
részen botanikus kert működik. A 
kastély államosítás előtti utolsó tu-
lajdonosa Teleki Artúrné Wesselé-
nyi Ilona volt. Az ő leszármazottja, 
a Szilágysomlyón élő Janicskó (szü-
letett Teleki) Éva 17 éven át pereske-
dett az örökség visszaszerzéséért. 
1997-ben az állam csekély összegű 
kártérítést fi zetett az épületért, amit 
a család visszafi zetett az államnak, 
amikor a törvények módosítása 
nyomán a természetbeni vissza-
szolgáltatásra is lehetőség nyílt. 
Az örökösök azért kényszerültek a 
kastély eladására, mert belátták: 
nem tudják előteremteni a felújí-
táshoz, karbantartáshoz szükséges 
összeget. A zsibói Wesselényi-kas-
tély az államosítás után iskolaként, 
majd pionírházként működött. Az 
1989-es romániai rendszerváltás 
után is a gyermekek számára sza-
badidős foglalkozásokat szervező 
intézmény, illetve a kastélyparkban 
kialakított botanikus kert irodái 
működtek benne. Visszaszolgálta-
tásáról 2012 tavaszán hozott jogerős 
ítéletet a bíróság. A Szilágy megyei 
önkormányzat azt követően élhe-
tett az elővásárlási jogával, hogy 
korábban a román kulturális tárca 
lemondott erről.
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 » BÍRÓ BLANKA

A háziorvosi rendelőkben is elérhe-
tő lesz május 4-től kezdődően a 

koronavírus elleni védőoltás. Ágoston 
László tájékoztatása szerint Kovászna 
megyében eddig 25 háziorvos jelezte, 
hogy részt vesz az oltáskampányban. 
A Kovászna megyei közegészségügyi 

igazgatóság vezetője rámutatott, a 
háziorvosok a Johnson&Johnson ol-
tóanyaggal immunizálnak, amelyből 
nem kell emlékeztető második dózis, 
egyetlen alkalommal kell elmenni a 
családorvosi rendelőbe. Az igazgató 
kifejtette, az orvosok egyelőre visz-
szafogottak, attól tartanak, hogy nem 
lesz érdeklődés és felhasználatlanul 
maradnak náluk a dózisok. Ezért 
arra kéri a lakosságot, jelezzék orvo-
suknak, hogy beoltatnák magukat 
a Johnson&Johnson vakcinával. Az 
egészségügyi igazgatóságnál abban 
bíznak, ha lesz igény, akkor több or-
vos csatlakozik az akcióhoz.

Ezzel párhuzamosan jövő héttől el-
indítják a mobil oltócsapatokat azok 
számára, akik nem tudják elhagyni 
otthonukat. Ágoston László hang-
súlyozta, ezt a szolgáltatást a házi-
orvoson keresztül, de közvetlenül is 
lehet kérni az igazgatóságtól. Mivel 
korlátozott a szakemberek száma, a 
kérések alapján útvonalakat állítanak 
össze, így néhány napot majd várni 
kell az otthoni oltásra. Egy harmadik 
lehetőség, hogy kérésre a magánvál-
lalkozások székhelyén rendeznek be 
oltásközpontot, ahol az alkalmazot-
tak és családtagjaik kaphatják meg a 
vakcinát. Erről tájékoztatták a cégeket, 
várják a megkereséseket.

Háziorvosi rendelőkben is oltanak

 » Jövő héttől 
elindítják a mo-
bil oltócsapato-
kat azok szá-
mára, akik nem 
tudják elhagyni 
otthonukat. 

 » KRÓNIKA

M ivel a Covid-19 fertőzöttségi mu-
tató három ezrelék alá esett Ko-

lozsváron, újra kinyithatnak a ven-
déglők beltéri egységei – derül ki a 
megyei közegészségügyi igazgatóság 
(DSP) által közzétett adatokból. Tas-
nádi Szilárd István, Kolozs megye 
prefektusa tegnap azt nyilatkozta, 
az éttermek beltéri egységei szerdá-
tól 30 százalékos kapacitással mű-
ködhetnek. Azokon a településeken, 
ahol az elmúlt 14 nap során a fertő-
zöttségi ráta meghaladta a másfél 
ezreléket, de nem érte el a három ez-
reléket, a sárga forgatókönyv lép ér-
vénybe, azaz: kinyithatnak a mozik, 
az előadó- és koncerttermek – ezek 
30 százalékos kapacitással működ-
hetnek, kinyithatnak az éttermek és 
kávézók beltéri egységei, melyek 30 
százalékos kapacitással üzemelhet-
nek, megengedett a szállodákban, 
panziókban vagy más szálláshelyek 
keretén belül működő éttermek és 
kávézók tevékenysége is. Szintén 
30 százalékos kapacitással a játék-
termek is kinyithatnak, üzemelhet-
nek 30 százalékos kapacitással. A 
klubok és diszkók zárva maradnak. 
Bukarest után Kolozsvár a második 
legnagyobb város, amelyben rész-

ben feloldották a járványügyi korlá-
tozásokat. A fertőzöttségi arány há-
rom hét alatt 8 ezrelékről 3 ezrelék 
alá esett, miközben az átoltottsági 
arány meghaladta a 40 százalékot 
a kincses város lakossága körében. 
Az üzletek és a teraszok mindennap 
este 9-ig tartanak nyitva, ugyan-
akkor a 22 és 5 óra közötti országos 
érvényű kijárási tilalom továbbra 
is érvényes marad. Tasnádi Szilárd 
szerint az emberek tisztában voltak 
a veszéllyel, és felelősségteljesen vi-
selkedtek, betartva az óvintézkedé-
seket, de szem előtt kell tartanunk, 
hogy a korlátozásoknak köszön-
hető ez a végeredmény. „Örülök, 
hogy megszüntették a korlátozások 
egy részét. Rugalmasak voltunk és 
úgy alakítottuk a mindennapjain-
kat, hogy alkalmazkodni tudjunk 
az óvintézkedésekhez” – mondta a 
Digi24 hírportálnak egy kolozsvári 
lakos. „A nyitás jó dolog, ugyanak-
kor továbbra is óvatosaknak kell len-
nünk. Most gyászolok, édesanyám 
a Covid-fertőzés áldozata lett. Még 
nem lazíthatunk” – tette hozzá egy 
másik lakos. Kolozsváron folyamato-
san növekszik az átoltottsági arány, 
különösen az autós oltópont meg-
nyitása után, ahol naponta körülbe-
lül 1000 embert immunizálhatnak.

Kolozsvár: nyitás, átoltottság

Nem találtak kihágást a szebeni kórháznál

Semmilyen kihágásra nem derült fény a nagyszebeni me-
gyei sürgősségi kórház intenzív osztályán végzett vizsgálat 
során. Az intézmény közleményben számolt be a vizsgálat 
eredményeiről, melyet azután indítottak, hogy márciusban 
egy volt egészségügyi asszisztens azt állította: a kórház 
intenzív osztályán „megölik” a Covid-betegeket. Az osztály 
tevékenységét két bizottság is megvizsgálta, és úgy talál-
ták, az semmiben nem tér el az előírt metodológiától, nem 
találtak etikai vagy szakmai kihágást. A közlemény hangsú-
lyozza, hogy az ezekről szóló hírek hatalmas presztízsvesz-
teséget okoztak az intézménynek. „Bízunk abban, hogy a 
kompetens szervek vizsgálatai nyomán felszínre kerül az 
igazság” – teszik hozzá. Addig is az intézmény intenzív osz-
tályára biztonsági kamerákat szerelnek fel, hogy nyomon 
követhető legyen az itteni orvosi tevékenység. Ugyanakkor 
az osztály teljes személyzete számára képzést szerveznek, 
ahol felfrissíthetik az intenzív osztályon való betegellátásra 
vonatkozó ismereteiket. A kórház ellen egyébként bűnvádi 
eljárás is indult az ügyben, mely még folyamatban van.




