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H I R D E T É S

SZÉKEN ÉS TORDASZENTLÁSZLÓN IS VISSZAESETT A KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTTEK SZÁMA

Kikerült a vesztegzár alól két erdélyi település
Csökkent a Covid–19-cel 
fertőzöttek száma, így pén-
tektől feloldották a karantént 
a Kolozs megyei Széken és 
Tordaszentlászlón.

 » BÁLINT ESZTER, BEDE LAURA

V éget ért a két héttel ezelőtt 
foganatosított karantén 
Kolozs megye két emble-

matikus magyar településén, Szé-
ken és Tordaszentlászlón, ahol 
október 24-étől rendelték el a 
korlátozó intézkedést a koronaví-
rus-járvány gyors terjedése miatt. 
Mircea Abrudean, Kolozs megye 
prefektusa a Krónikának elmond-
ta, hogy a járványügyi helyzet 
kedvező alakulása miatt nem 
hosszabbította meg a pénteken 
hajnalban 5 órakor lejáró veszteg-
zárat. A kormány területi képvi-
selőjétől megtudtuk, Tordaszent-
lászlón pénteken 4,11, Széken 
8,29 volt az ezer lakosra számított 
fertőzöttek száma. Ennek megfele-
lően Tordaszentlászlón már pénte-
ken hajnaltól szabaddá vált a ki- és 
bejárás, Széken ugyanez délután 
5 órától vált lehetővé.

Sallai János, Szék polgármeste-
re pénteken az október 24-e óta el-
telt időszak tapasztalataival kap-

csolatos kérdésünkre elmondta, 
„nem volt könnyű”, de a lakosság 
komolyan vette az előírásokat, 
tartották a távolságot, viselték a 
védőmaszkot, és így sikerült elér-
ni, hogy a fertőzöttek száma a 40–
41 személyről lecsökkent 12-re. A 
95,8 százalékban magyarok által 
lakott község elöljárója ugyan-
akkor abbéli reményének adott 
hangot, hogy a település többé 

nem kerül vesztegzár alá. „Fenn-
áll annak a veszélye, hogy újból 
bezárnak, ha a vírus csak terjed 
tovább. De ha a lakosság komo-
lyan veszi az óvintézkedéseket, 
akkor reméljük, hogy nem fognak 
többé vesztegzár alá helyezni” – 
fogalmazott Sallai János. 

A polgármester – mint ismere-
tes – korábban úgy nyilatkozott: 
nem tudják, hogyan jutott be 

a fertőzés a faluba, de szerinte 
ez összefügghet a székiek élet-
módjával. A falu asszonyai közül 
ugyanis sokan járnak takarítani, 
főzni kolozsvári családokhoz, a 
férfi ak közül sokan alkalmi épí-
tőmunkások szerte a világban.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, az 1071 lakosú, 90 
százalékban magyarok lakta 
Tordaszentlászlón egy október 

elején tartott keresztelő részt-
vevői közül fertőződtek meg 
többen. Az első eseteket azon-
ban csak több mint tíz nappal 
később diagnosztizálták, így 
közben terjedhetett a kór. A Ko-
lozsvártól 25 kilométerre fekvő 
községközpontban 23 fertőzött-
ről tudtak, ugyanakkor a község-
hez tartozó Magyarlétán, Magyar-
fenesen és Hasadáton is jegyeztek 
eseteket. A karantént azonban 
– akárcsak Szék esetében – csak 
a községközpontra rendelték 
el. Tordaszentlászlón vendéglő-
ket, panziókat, üzleteket működ-
tető vállalkozókat és a bejegyzett 
munkahellyel nem rendelkező 

munkásokat sújtották anyagilag 
is a korlátozások. Jelentős a falun 
áthaladó forgalom is, amely az 
üzletek, vendéglők klienseinek 
nagy hányadát is adja.

Kolozs megyében jelenleg Sza-
mosújvár van vesztegzár alatt.

Fellélegezhettek. A hétvégén már nem volt karantén alatt a két magyar többségű Kolozs megyei település

 » Sallai János, Szék 
polgármestere az október 
24-e óta eltelt időszak 
tapasztalataival kap-
csolatosan elmondta, 
„nem volt könnyű”, de a 
lakosság komolyan vette 
az előírásokat.

FO
TÓ

: 
KI

SS
 G

ÁB
O

R/
M

TI




