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Összesen egytucatnyi Szilágy, Ko-
lozs és Temes megyei településen 
rendeltek el csütörtöktől karan-
tént, Kolozs megyében pedig 
további két településen meghosz-
szabbították az október 24-étől 
érvényes vesztegzárat. Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter 
szerint például Szilágy megyében 
nem kellett volna mostanig várni 
a korlátozások szigorításával.

 » BÁLINT ESZTER

H árom megye összesen tizenkét 
településén rendeltek el csütör-
töktől vesztegzárat a hatóságok 

– a megyei katasztrófavédelmi bizott-
ságok előirányozta karanténról szóló 
rendeletet szerda este írta alá Raed 
Arafat belügyminisztériumi államtit-
kár. A stratégiai kommunikációs törzs 
bejelentése értelmében november 
5-étől, csütörtöktől 14 napra vesztegzár 
alá került a Kolozs megyei Szamosúj-
vár, Temes megyéből Kisbecskerek, 
Újbesenyő, Újszentes, Temesfüves, 
Győröd, Gyüreg, Újmosnica és Pé-
szak, valamint Szilágy megyéből Zi-
lah, Szilágycseh és Zsibó.

További két héttel meghosszabbí-
tották ugyanakkor a koronavírus-jár-
vány gyors terjedése miatt október 
24-én foganatosított vesztegzárat 
Kolozs megye két, túlnyomó többsé-

gében magyarok lakta településén, 
Széken és Tordaszentlászlón. Mircea 
Abrudean prefektus közölte, a két 
községközpontban csökkent ugyan 
a fertőzöttségi ráta – a 2459 lakosú 
Széken jelenleg 13,08, az 1071 lakosú 
Tordaszentlászlón 5,33 fertőzött jut 
ezer lakosra –, ám továbbra is indo-
kolt a karantén.

A járványügyi hatóságok olyan 
településeken rendelték el a karan-
tént, ahol az utóbbi két hétben a 
lakosság több mint hat ezrelékénél 
mutatták ki a fertőzést, de ezen kü-
szöbérték meghaladása nem vonja 
maga után automatikusan az intéz-
kedést. Székelyudvarhelyen például 
a fertőzési ráta múlt héten a lakosság 
nyolc ezrelékét is meghaladta, a Har-
gita megyei közegészségügyi hivatal 
azonban egyéb szakmai szempontok 
alapján nem tartotta indokoltnak a 
vesztegzár bevezetését.

Elkerülhetetlennek nevezte viszont 
a karantén bevezetését Dominic Fritz, 
Temesvár polgármestere, aki szerint 
csak így lehet megelőzni, hogy a hatez-
relékes fertőzési rátához közelítő város 
a karácsonyi ünnepek idején kerüljön 
vesztegzár alá. Csütörtökön Antal Ár-
pád, Sepsiszentgyörgy polgármestere 
is arra fi gyelmeztetett, hogy a város-
ban a fertőzés terjedésének üteme ro-
hamosan közelít a karantén elrendelé-
sét indokló arányszámhoz.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
ugyanakkor úgy látja, nem kellett vol-
na megvárni a helyi szintű karantén el-

rendelésével, hogy ilyen magas legyen 
a fertőzöttek aránya Szilágy megyében. 
„Mint tudják, Zilahon a fertőzöttségi 
ráta 8,9 ezrelék, Szilágy megyében 5,5. 
Ami az esetszámot illeti, a szeptemberi 
381-ről novemberre 2277-re nőtt. A mu-
tató alakulása vezetett oda, hogy szer-
da este karantént rendeltek el Zilahon, 
Szilágycsehen és Zsibóban. A döntés 
akkor születik meg, amikor azt kérik. 
Ha engem kérdeznek, nem kellett vol-
na elérnünk a 8,9 ezreléket. Nem kel-
lett volna eddig várnunk a döntéssel” 
– nyilatkozta csütörtökön, a karantén 
elrendelését követően az egészségügyi 
tárca vezetője.

Tătaru ugyanakkor hangsúlyoz-
ta: senkit nem szabad hibáztatni a 
kialakult helyzetért, megyei szinten 
pedig olyan intézkedéseket foganato-
sítanak, amelyek segítségével sikerül 
felvenni a harcot a tetemes esetszám-
mal. „A jelenlegi járványhelyzetben a 
magas esetszám együtt jár az egész-
ségügyi rendszer túlterheltségével. 
Vizsgálatunk eredménye szerint 
Szilágy megyében jelenleg 179, koro-
navírussal fertőzött beteget kezelnek 
kórházban, közülük hatan vannak 
intenzív terápiás osztályon. Öt beteg 
van lélegeztetőgépen, három Zilahon, 
kettő Szilágysomlyón” – ismertette a 
helyzetet a tárcavezető. Hozzátette: 
jelenleg a megyei kórházban 135 ágy 
áll a közepesen súlyos állapotú fer-
tőzöttek rendelkezésére, az intenzív 
osztályon hét ágy van, amelynek szá-
ma 7–14 nap alatt tizenötre növelhe-
tő. „Háttérkórháznak ott van a krasz-
nai és a zsibói, amelyek készülnek 
átvenni azokat a pácienseket, akik 
már gyógyulnak vagy enyhe/közepes 
tüneteik vannak” – jelezte egyúttal az 
egészségügyi miniszter.

Abbéli reményének adott hangot, 
hogy nagyjából egy hónapon belül 
sikerül stabilizálni az esetszámot, 
és akkor fel lehet függeszteni a ka-
rantént. „A karantén foganatosítá-
sa, az azzal járó pluszintézkedések, 
a szabályok betartása, meglátásom 
szerint 3–4 héten belül a helyzet sta-
bilizálódásához vezethet, és ha be-
tartjuk a korlátozásokat, akkor lefelé 
ívelhet a járványgörbe. Úgy hiszem, 
mindannyiunkon múlik” – húzta alá 
Nelu Tătaru.
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Az összefogás 
és a cél

Némileg talán kissé meglepő, hogy az RMDSZ-nek és az 
EMNP és az MPP összefogása nyomán létrejött Erdélyi Ma-
gyar Szövetségnek (EMSZ) viszonylag rövid idő alatt sike-
rült nyélbe ütnie a megállapodást, amely a két szervezet 
együttműködését rögzíti a vélhetően december elején 
megtartandó parlamenti választáson. A szeptember végi 
önkormányzati megmérettetés után ugyanis relatíve nem 
sok idő telt el addig, amíg a két rivális szövetség vezetői 
megállapodásra jutottak, és ellátták kézjegyükkel a do-
kumentumot. Ugyanakkor a megállapodás ténye már ke-
véssé meglepő, az ugyanis a jelenlegi helyzetben mindkét 
oldalnak elemi érdeke.

Az EMSZ számára egyértelműen ez az egyetlen lehetőség, 
hogy bekerüljön az országos nagypolitikába: a szervezet 
kis ráhagyással épphogy meg tudta ismételni az őt alkotó 
két párt négy évvel ezelőtti eredményét, vagyis az RMDSZ 
„ellenzéke” számára az összefogás sem igazán hozta meg 
az áttörést. A két pártnak sikerült most is mozgósítania az 
elkötelezett törzsszavazóit – már vélhetően azok kivételé-
vel, akik nem csupán az RMDSZ-re, hanem a tandem másik 
tagjára sem lennének hajlandóak voksolni –, de az önkor-
mányzati választáson elért eredmény alapján kevés olyan 
polgárt tudtak megszólítani, aki eddig nem szavazott sem 
az RMDSZ-re, sem a tulipános szövetség alternatíváját kíná-
ló oldalra. Ugyanakkor az RMDSZ számára sem tét nélküli 
az együttműködés. Bár az önkormányzati választásokon 
a magyar szervezetekre leadott voksok elsöprő többségét 
sikerült begyűjtenie, országos szinten pedig a leadott sza-
vazatok valamivel több, mint öt százalékát szerezte meg – 
aminek a parlamenti választások szempontjából van igazán 
jelentősége, itt csak szimbolikus –, a szervezet vezetői sem 
igazán dőlhetnek hátra. A parlamenti választások ugyanis 
más mozgósítási stratégiát, illetve más célokat, jelszavakat 
követelnek, és nagyon sok múlik azon, hogy a román pártok 
milyen mértékben képesek mozgósítani a szavazóikat.

Ilyen körülmények között nem javallott a véletlenre bízni a 
parlamenti küszöb elérését, annak érdekében minden egyes 
potenciális szavazót mozgósítani kell. Ha pedig ez annak 
árán érhető el, hogy ismét csak átengednek két befutó helyet 
az RMDSZ jelöltlistáján, akkor ezt az árat fi zetik meg érte. Az 
5 százalékos eredmény alatti alternatív küszöb ugyanis leg-
feljebb jól hangzik, de sokat nem lehet vele kezdeni. Mert hát 
mire lenne jó egy, a jelenlegi felénél is kisebb RMDSZ-frakció, 
amikor az elmúlt négy évben még a magyarság számarányát 
nagyjából leképező számú képviselővel és szenátorral sem 
igazán, vagy csak alig tudtak beleszólni a lényeges ügyek-
be? Persze egyértelmű, hogy ebben az összefogásban ki az 
erősebb fél, azonban a magyar parlamenti képviselet meg-
őrzéséhez most létfontosságúak lehetnek a kisebbik erő ál-
tal mozgósítható szavazók voksai is. Mindazonáltal vannak 
kérdések is. Bihar megyében például jól meg kell indokolnia 
mindkét félnek, hogy az eddig az RMDSZ-szel nem szimpa-
tizáló magyar szavazópolgároknak miért kellene egy olyan 
RMDSZ-es megyei listára szavazniuk, amelyen ugyanazok az 
arcok szerepelnek, akik nagymértékben felelősek azért, hogy 
a megyében ennyire háttérbe szorult a magyar közösség. És 
nem vennénk rá mérget, hogy könnyű dolguk lesz. Persze az 
összefogás és az arról szóló megállapodás nem öncél, az 
ahhoz szükséges, hogy nagyobb eséllyel sikerüljön bevinni 
a román köztudatba a magyar közösség jogos igényeit, és 
amennyiben lehetséges, legalább részben teljesíteni is őket. 
A sajátos magyar oktatási igények megfogalmazása éppolyan 
fontos, mint az, hogy az egész magyar közösségnek járó ál-
lami támogatásokat ne tekintsék szabadon felhasználható 
párttámogatásnak. Mint ahogy végre arra is lehetőség adó-
dik, hogy ha már megvan a teljesnek nevezhető összefogás, 
az összes érintett párt és szervezet legjobb szakértőinek be-
vonásával végre fésüljék össze a többféle autonómiakoncep-
ciót, hogy egyetlen, minden magyar politikai és civil szervezet 
által képviselt autonómiatervezet legyen. Amely egyaránt 
kitér a Székelyföld, a Partium és a szórvány igényeire is, és 
egységesen képviselhető a román állam intézményeivel 
szemben.

És mivel az összefogás nem öncél – bár önmagában véve 
is méltányolandó előrelépés –, a jobb eredmény érdekében 
a kampányban sem árt, ha nem csupán magát az összefo-
gás tényét szajkózzák az érintettek. Hanem azt is, hogy mit 
szándékoznak elérni vele, milyen haszna lesz az erdélyi, 
partiumi és bánsági magyar közösség tagjainak abból, ha 
– akár több ciklus óta tartó ellenszenvükön is túllépve – úgy 
döntenek: a választás napján leszavaznak a tulipános logó 
alatt futó összefogáslistára.
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VEZÉRCIKKTIZENKÉT ERDÉLYI TELEPÜLÉSEN RENDELTEK EL VESZTEGZÁRAT A HATÓSÁGOK

Egyre bővül a karanténövezet
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Zárlat. Egyre több erdélyi településen vezetnek be szigorú korlátozásokat a járvány terjedésének megfékezése érdekében

Mit jelent a vesztegzár?

A vesztegzár előírásai szerint tilos előadásokat, fi lmvetítéseket, magánjel-
legű rendezvényeket tartani, be kell zárni a vendéglőket, kocsmákat, pan-
ziókat. A vallási ceremóniák csak szabad téren és legfeljebb húsz személy 
részvételével tarthatók meg. A településeken csak online formában folyhat 
az oktatás az iskolákban, és az utcákon is védőmaszkot kell viselni. A kor-
látozások nem érintik az áruforgalmat, az átutazó forgalomnak viszont nem 
szabad megállnia a településeken. A vesztegzár alá vont helységek lakói 
csak indokolt esetben hagyhatják el a települést. Megengedett a kilépés és 
visszatérés, ha más településen van a munkahelyük, a diákok pedig más 
településen tanulnak, és ezt a munkáltatójuk vagy az iskolájuk igazolja. 
Mezőgazdasági munkára vagy terményeiket eladni, időseket, betegeket 
gondozni, halaszthatatlan orvosi ellátásra vagy családtagjaik temetésére 
is elmehetnek a két falu lakói, ez esetben azonban írásos nyilatkozatot kell 
bemutatniuk a falu határában posztoló rendőröknek.




