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A FRANCIA TULAJDONOS HAJLANDÓ ELADNI AZ INGATLANT A KORONKAI ÖNKORMÁNYZATNAK

Újjáépülhet a Tholdalagi-kastély

Megvásárolja francia tu-
lajdonosától a koronkai 
Tholdalagi-kastélyt a helyi 
önkormányzat. Takács Sza-
bolcs István polgármester 
lapcsaládunk érdeklődésére 
elmondta, százezer euróba 
kerül az ingatlan a hozzá tar-
tozó 45 ár telekkel. A tervek 
szerint a kastélyt újjáépítik.

 » ANTAL ERIKA

H ajlandó eladni a koronkai 
Tholdalagi-kastélyt Jean 
Claud Moscovici francia 

üzletember, miután nem áldo-
zott a Maros megyei ingatlan 
megmentésére, annak tataro-
zására, noha 2005-ben, amikor 
megvásárolta, megígérte azt. A 
törvény értelmében a műemlék 
épület megvásárlásában a kul-
turális minisztériumot illeti az 

elsőbbség, de ha az nem tart rá 
igényt, következhet a megyei, 
majd a helyi önkormányzat. 
Miután előbbiek nem tartottak 
igényt a kastély megvásárlására, 
a koronkai közgyűlés úgy dön-
tött, hogy megveszi, és a helyi 
képviselő-testület jóvá is hagyta 
e célra a százezer eurót. Takács 
Szabolcs István polgármester 
a Székelyhon érdeklődésére el-
mondta, még harminc nap, és 
megkötik az adásvételi szerző-
dést a tulajdonossal.

Bontás és újjáépítés
Az elöljáró arról is beszámolt, 
hogy terveik szerint az eredeti 
állapotába szeretnék visszaál-
lítani az ingatlant, amely mára 
több helyen beomlott, parkjának 
utolsó fáit is kivágták, a kastély 
közvetlen közelébe pedig la-
kóházakat építettek. „Nagyon 
rossz állapotban van, de nem 
szerettünk volna addig várni, 

amíg teljesen összeomlik. Már az 
év elején félretettünk egy össze-
get a konzerválására, ha pedig 
elvégzik az állapotfelmérést, 
akkor tudjuk meg pontosan, 
mibe kerül a teljes felújítás, és 
pályáznánk rá” – vázolta Ta-
kács Szabolcs István. Aki sze-
rint megeshet, hogy az egészet 
le kell bontani és teljesen újjá-
építeni, ugyanakkor az is lehet, 
hogy vannak még megmenthető 
elemei – ezt szakemberek fogják 
pontosan megállapítani. Ameny-
nyiben elkészül a kastély, a kö-
zösség javára szeretnék fordítani 
– válaszolta érdeklődésünkre a 
polgármester. Az elképzelés az, 
hogy idősek otthonát rendezné-
nek be benne.

Dicső múlt
Koronka régi várkastélyát János 
Zsigmond erdélyi fejedelem ide-
jében, 1562-ben a fellázadt szé-
kelyek teljesen feldúlták. Több 

mint egy évszázaddal később a 
birtok új tulajdonosa, Tholda-
lagi Mihály építtette újra. Ezt 
toldotta meg Joseph Weixlbraun 
tervei alapján 1829-ben a gróf 
egyik leszármazottja, Tholdala-
gi Ferenc. Az U alaprajzú épület 
ekkor egy ötvenméteres újklasz-
szicista homlokzatot kapott. A 
termeket korhű bútorok, tükrök, 
csillárok és szőnyegek ékesítet-
ték. Fehér porcelánkályhái közül 
az utolsót Keresztes Gyula nyu-
galmazott marosvásárhelyi mű-
építész mentette meg, behozva 
a megyeszékhely házasságkötő 
termébe. A kastély könyvtára Er-
dély egyik legnagyobb tékájának 
számított, amelyet a vásárhelyi 
uraságok is szívesen látogattak. 
Az anyag egy részét ma a Teleki 
Téka őrzi. A kastélyt valamikor 
egy 120 kataszteri hold nagysá-
gú, lombhullatókkal beültetett 
és mesterségesen kialakított ha-
lastóval rendelkező liget övezte.
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Elérkezhet a várva várt felújítás. Megmentené a koronkai önkormányzat a Tholdalagi-kastélyt

Verespatak még
nem világörökség

K ilenc új helyszínt – köztük 
a madridi Prado Múzeumot 

ölelő kulturális térséget, európai 
fürdővárosokat és a kínai Kanton 
történelmi városrészét – vett fel 
a világörökségi listára az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezetének (UNESCO) 
világörökségi bizottsága a kínai 
Fucsouban zajló tanácskozásán. 
Verespatak ügyében ugyanakkor 
egyelőre nem született döntés. 
Nem hivatalos információk szerint 
az UNESCO világörökségi bizott-
sága későbbre halasztotta a Fehér 
megyei település felvételére vonat-
kozó előterjesztés megvitatását. 
Dan Barna miniszterelnök-helyet-
tes vasárnap a Prima kereskedelmi 
televíziónak nyilatkozva elmond-
ta, a román kormány támogatja, 
hogy Verespatakot a világörökség 
részévé nyilvánítsák.

A világörökségi listára felvett 
Madrid történelmi Paseo del 
Prado sugárútja és a közeli Buen 
Retiro park egy 200 hektáros 
kulturális térséggé fejlődött a su-
gárút 16. századi megépítése óta. 
A térség a spanyol főváros egyik 
leglátogatottabb idegenforgalmi 
látványossága. A világörökség 
részévé vált 11 európai fürdő-
város – a Bécs melletti Baden, 
a belgiumi Spa, a csehországi 
Karlovy Vary, Frantiskovy Lazne, 
Marianske Lazne, a franciaor-
szági Vichy, a német Bad Ems, 
Baden-Baden és Bad Kissingen, 
az olasz Montecatini és az angliai 
Bath hét európai ország közös 
kezdeményezése nyomán. A kínai 
Kanton történelmi városrésze a 
Szong és a Jüan-dinasztia (10–14. 
század) tengeri birodalmának 
egyik legnagyobb tengeri kikötője 
volt a tengeri Selyemút mentén. A 
Kaszpi-tengert és Perzsa-öböllel 
összekötő transziráni vasútvonal 
is felkerült a világörökségi listára, 
akárcsak az indiai Pamappa temp-
lom. Az Atlanti-óceán partján 
álló több mint 400 éves Cordouan 
világítótorony szintén felkerült a 
világörökségi listára, akárcsak az 
olaszországi Padova 14. századi 
freskói, illetve a németországi 
Darm stadtban lévő Mathilden-
höhe művészeti kolónia és a Sza-
úd-Arábia délnyugati részén fekvő 
Hima kulturális térség a hétezer 
éves sziklavéseteivel. (Krónika)

 » B. E.

Botulizmust diagnosztizáltak 
egy Arad megyei házaspárnál, 

ám kiderült, Romániában nem 
kapható a kór kezeléséhez szüksé-
ges szer. Végül a Moldovai Köztár-
saságból érkezett a mentőöv. Egy 
férfi  szombaton súlyos állapotban 
érkezett az aradi sürgősségi megyei 
kórházba, botulizmust diagnoszti-
záltak nála. A felesége is elkapta 
a betegséget. Mivel Romániában 
nincs botulizmus elleni szer, a 
kórház orvosigazgatója sürgősen 
felvette a kapcsolatot a megyei 
közegészségügyi igazgatósággal, 
illetve a katasztrófavédelmi ható-

sággal, hogy meg tudják menteni 
a páciensek életét. Végül az egész-
ségügyi minisztérium bevonásával 
6–7 óra alatt sikerült botulizmus el-
leni szert találniuk a Moldovai Köz-
társaságban. A házaspár megkapta 
a szert, jelenleg az aradi járvány-
kórházban tartják őket megfi gyelés 
alatt. Legutóbb 2019-ben diagnosz-
tizáltak botulizmust Romániában, 
akkor egy Iași megyei házaspár 
fertőződött meg. A férfi  életét vesz-
tette, a nőnél a kór enyhébb tünetei 
jelentkeztek. A botulizmus (a latin 
botulus, „kolbász” szóból) egy rit-
ka, de veszélyes paralitikus (bénu-
lásos) betegség. Speciális antitoxin 
injekcióval könnyen kezelhető.
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