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Bővülő óvintézkedések

Egyre több olyan intézkedést kezdtek bevezetni országszerte, amellyel 
próbálták kiszűrni a tömegből a koronavírus-gyanús személyeket: ilyen 
volt például a közintézményekbe, nagyobb kereskedelmi központokba, 
szépségszalonokba, múzeumokba való belépéskor történő lázmérés. 
Ezek az intézkedések – amelyek akkor még ellenérzést váltottak ki 
sokunkból – az év folyamán a mindennapjaink részévé váltak.

• M Á J U S

Jelentős 
munkanélküliség
Július elején számoltunk be arról, 
hogy több mint 800-an váltak 
munkanélkülivé Hargita megyé-
ben. Az elbocsátások hátterében 
legfőképpen a koronavírus okozta 
gazdasági válság állt. A leépítési 
hullám legnagyobb mértékben a 
székelyudvarhelyi munkaerőpiacot 
sújtotta, ugyanis a város két nagy 
textilipari vállalkozásától összesen 
mintegy 550 embert bocsátottak 
el. Az év második felében tovább 
folytatódott a térségi leépítési 
hullám, a politikum azóta sem 
tudott választ adni ezekre a folya-
matokra.
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Úzvölgye:  nincs büntetőeljárás
Augusztus elején megírtuk, hogy noha a tavaly júniusi úzvölgyi erőszakos temetőfoglalás nyomán hat külön-
böző büntetőfeljelentés is történt a román nacionalisták ellen uszítás/diszkrimináció, rendzavarás, sírgyalá-
zás, dulakodás, bántalmazás, illetve hivatali visszaélés és hanyagság miatt, az ügyészségi vizsgálat szerint 
ezek közül egyik sem igazolható, így nem volt szükség büntetőeljárásra. 

Kültéren is kötelező 
maszkviselés
Augusztusban döntöttek arról, 
hogy főként piacokon, közintéz-
mények bejáratánál, buszmeg-
állókban és vasútállomásokon 
kötelező a kültéri maszkviselés 
a Hargita megyei nagyobb 
városokban (országszerte ezt 
megelőzően több helyen hoztak 
ilyen döntéseket). Mint tudjuk, 
azóta gyakorlatilag országszerte 
mindenhol kötelezővé tették a 
maszkviselést; a maszk tehát 
mindennapjaink kötelező kellé-
kévé vált.

Felszentelték Kerekes László  püspököt
Püspökké szentelték a csíksomlyói kegytemplomban augusztus végén Kerekes Lászlót, a gyulafehérvári római 
katolikus főegyházmegye segédpüspökét. Püspöki jelmondata: Uram, te tudod, hogy szeretlek.
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Száz éve történt 

A nemzeti összetartozás jegyében Székelyföld több száz templomá-
nak harangja kondult meg egyszerre június 4-én 17 óra 30 perckor. A 
trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából 
öt percen át szóltak a harangok. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, 
a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Szövetség számos 
erdélyi városban és községben megemlékezésre hívott, ugyanakkor 
több helyszínen az RMDSZ, illetve helyi önkormányzatok is hasonló  

rendezvényeket szerveztek. 
 

Letarolta a Homoród mentét

Házakat, udvarokat, pincéket, kaszálókat öntöttek el a június 9-ei esti 
esőzések nyomán a medrükből kilépett patakok Kápolnásfaluban, 
Szentegyházán, Lövétén, Homoródalmáson és Homoródszentmárton-
ban. Az árvíz nyomait napokon át takarították a térség lakói. 
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