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2020 – visszatekintő
Cirkusz Gyergyóditróban

Gyergyóditróban január közepén állt munkába két Sri Lanka-i pékmes-
ter, akiket a pékséget működtető helyi vállalkozó munkaközvetítő cég 
segítségével szerződtetett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben 
megfelelő munkaerőt. A sötét bőrű pékeket bevándorlóknak tekintette 
a község lakosságának egy része, és ellenségesen viszonyult hozzájuk. 
Még falugyűlést is tartottak, amelyen kiderült: a faluközösség haragja 
elsősorban a pékséget működtető, helyi származású vállalkozó ellen irá-
nyul, aki – a gyűlés részvevői szerint – azért nem talál helyi munkavállaló-
kat, mert embertelenül bánik az alkalmazottaival. A következő hetekben 
minden rendeződött, az indulatok lecsillapodtak.

• J A N U Á R

Hargita megyében is megjelent
Miközben országszerte terjedt a járvány, Hargita megyében heteken át 
egyetlen koronavírus-fertőzést sem regisztráltak. Ám április elején megje-
lent Hargita megyében is a vírus: egy etédi férfinál kimutatták a fertőzést.

• Á P R I L I S

Jelentős széldöntés
Hargita és Maros megyében összesen több mint 1 millió köbméternyi fát döntöttek ki a februárban végigsöprő 
viharok. A károk nagy része Hargita megyében keletkezett, a tulajdonosoknak az év folyamán sok munkát és 
bürokratikus papírozást jelentett az óriási mennyiségű faanyag kitermelése. 

Püspökszentelés, érsekiktatás

Püspökké szentelték és beiktatták az erdélyi római katolikus főegyházme-
gye érsekévé február 22-én Gyulafehérváron Kovács Gergelyt. Az ünnepi 
egyházi ceremónián mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály-szé-
kesegyházban, a templom előtti teret pedig a hívek ezrei töltötték meg. 

Dráguló egészségügyi maszkok
Február végén írtunk először arról, hogy drasztikusan megemelkedett 
az egészségügyi maszkok ára, amióta a híradók és a közösségi oldalak 
megteltek a koronavírus-fertőzésekről szóló hírekkel. A gyógyszertá-
rakban már szinte lehetetlen volt kapni.

• F E B R U Á R

Pörgő közélet Csíkszeredában

Előválasztást tartottak Csíkszeredában március 7-én. A tét: ki legyen az őszi helyhatósági választásokon a 
hargitai megyeszékhelyen az RMDSZ polgármesterjelöltje. Az előválasztási bizottság összesítése alapján a két 
jelöltre összesen 8446 érvényes szavazatot adtak le, ezek közül Korodi Attila 6232, Ráduly Róbert Kálmán 2218 
szavazatot kapott. Korodi ősszel megnyerte a helyhatósági választást is.
 

Elkezdődött…
Az oktatás felfüggesztése, az ezerfősnél nagyobb tömegrendezvények teljes betiltása, a kisebb események 
megszervezésére vonatkozó kérések egyedi elbírálása, a kórházi beteglátogatások felfüggesztése, a légi köz-
lekedés korlátozása, a külföldről érkező utasforgalom ellenőrzésének fokozása – március 9-étől országszerte 
átfogó szigorítások léptek életbe a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Mint tudjuk, a szigorítá-
sok azóta is tartanak.
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