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A Szatmár megyeii Salvamont hegyi-
mentő-szolgálat az elmúlt három 

évben „feltette” Szatmár megyét a he-
gyi turizmus térképére. Mindezt terep-
munkával, új turistautak kijelölésével, 
illetve szó szerint is: egy nyomtatott és 
digitális formában elérhető turistatér-
képet készítettek. „Minden tekintet-
ben úttörő munkát végeztünk, ugyan-
is 2017 előtt Szatmár megyének sem 
engedélyezett hegyi turistaútja, sem 
pedig ehhez tartozó turistatérképe 
nem volt – jelezte a Krónikának Boér 
Ádám, a Szatmár megyei Salvamont  
önkéntese. – Míg a Kiskövesen (1200 
m) pár évvel ezelőtt csak nagyon kevés 

tapasztalt túrázó fordult meg, addig 
a jelzett és engedélyezett turistautak 
megjelenésével, kedvező időjárás ese-
tén, akár száznál több kiránduló is 
meglátogatja a megye legmagasabb 
csúcsát egy hétvége alatt.”

Szatmár és környéke sokak által 
síkvidékként ismert, viszont a megye 
területét a Keleti-Kárpátok két hegy-
sége is érinti: a Máramarosból átnyúló 
Gutin-hegység Kőhát-gerince, illetve 
az Avas-hegység teljes láncolata. A 
Kőhát-gerinc Lunaforrás közeli szaka-
szait csak a környékbeli, tapasztalt tú-
rázók közelítették meg. Az Avas-hegy-
ség még a Szatmár megyei kirándulók 
számára is ismeretlen terep volt. „A 
Kőhát-gerincen eddig létrehozott tíz 

engedélyezett turistaút mellett az el-
múlt évben sikerült megtörni a jeget 
az Avas-hegységben is: befejeztünk 
négy vadonatúj turistautat Tamásvár-
alja és Batarcs községek határában. A 
visszajelzések nagyon biztatók, az új 
utak a hétvégi családi kirándulások 
kedvenc úti céljai lettek – főleg, hogy 
a megyeszékhelytől alig 40 kilomé-
terre találhatóak” – részletezte Boér 
Ádám. Jelezte ugyanakkor, hogy a 
törvényes előírások szerinti kijelölés a 
legnehezebb része a munkának, mivel 
legtöbbször teljesen szűz területeken 
dolgoznak, és gyakran megesik, hogy 
bizonyos szakaszokon még járható ös-
vény sem található, ezért gyalogutat 
kell vágniuk a vadonon keresztül.

„Nehéz, de ugyanakkor szép feladat 
hozzáférhetővé tenni és megismertetni 
Szatmár megye természeti szépségeit. A 
már elkészített turistautak karbantartá-
sa már szinte gyerekjátéknak minősül 
a létrehozásukhoz képest. Főleg, hogy 
megyénkben eddig szándékos rongá-
lással nem találkoztunk” – fogalmazott 
a Szatmár megyei Salvamont hegyi-
mentő-szolgálat önkéntese. A járvány-
helyzet miatt az átlagosnál több turistát 
vonzottak a hegyek, mivel kikapcsoló-
dást és szórakozást nyújthat a család 
minden tagjának. Az elmúlt év során a 
jól kijelölt és karbantartott turistautak-
nak köszönhetően elenyésző számú, 
könnyebb balesettel kellett számolnia a 
Szatmár megyei Salvamontnak.

Szatmár megye felkerült a hegyi turizmus térképére
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MEGÉLHETÉSÜKET FÉLTIK A SZEMÉTBOTRÁNY MIATT MUNKA NÉLKÜL MARADT VÁSÁRHELYI CIGÁNYOK

Alkalmazást ígért Soós a romáknak

Tisztázták. Soós Zoltán polgármester a munka nélkül maradt hidegvölgyi utcaseprők körében

A munkahelyi gondokról és 
aggodalmaikról egyeztettek 
a Hidegvölgyben élő roma 
közösség tagjai Marosvásár-
hely vezetőségével és néhány 
önkormányzati képviselővel. 
Kiderült, hogy bizonytalannak 
érzik megélhetésüket, és azt 
szeretnék, ha a városvezetők 
segítenének nekik. „Dolgozni 
akarunk, tisztán akarjuk tartani 
a várost” – hangzott el többször 
a találkozón.

 » SIMON VIRÁG

A nemrég kirobbant szemétbot-
rányban érintett roma közös-
ség képviselőivel találkozott 

tegnap Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester. A legnagyobb helyi 
cigány közösség a Hidegvölgyben 
él, ahol nem hivatalos adatok sze-
rint 2500-nál többen laknak elfo-
gadható, illetve nehéz körülmé-
nyek között. A férfiak többsége 
utcaseprőként keresi a kenyerét, 
több nemzedékre visszamenőleg 
ezzel foglalkoztak. A helyi roma 
közösség tagjai az elmúlt napok-
ban többször hallatták hangjukat, 
különböző felületeket, többek 
között a Facebook közösségi ol-
dalon, elégedetlenségüket fejez-
ve ki amiatt, hogy elveszítették 
munkahelyüket. Ugyanis – amint 
korábban beszámoltunk róla – a 
marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatal szerződést bontott a sze-
métszállítást eddig ellátó vállalat-
tal, és saját kezébe akarja venni 
az utcák takarítását. A szolgáltató 
emiatt elbocsátotta az utcaseprők 
nagy részét. Az érintettek azt állít-
ják, hogy munkanélküli-segélyben 
sem részesülnek, mert ideiglenes 
szerződésük volt.

Dolgozni akarnak
Mint a tegnapi találkozón kide-
rült, míg a korábbi szolgáltatónál, 
a Salubriservnél 200 utcaseprő 
dolgozott, a jelenlegi cég, a Syle-
vy tavaly nyáron mindössze 120-

at vett át, a tegnapi állás szerint 
pedig már csak 50 személyt fog-
lalkoztatott. A hétfői találkozón a 
romák elmondták, hogy az elmúlt 
időszakban azoknak, akiknek 
még megmaradt a munkahelyük, 
csökkent a fizetésük, elvették tő-
lük az addig járó ebédjegyeket. 
Elhangzott, hogy míg korábban 
2000 lejt kaptak kézbe és ebéd-
jegyeket, most csupán 1500 lejt 
fizetnek azoknak, akiket meg-
tartottak. Az érintettek bevallása 
szerint a cég azt állítja, azért nem 
tud többet fizetni, mert a város-
háza tartozik neki. A hidegvölgyi 
romák azt kérték a tegnapi talál-
kozón Soós Zoltán polgármester-
től, hogy „vegye át”, alkalmazza 
őket a városházánál, legyen hol 
dolgozzanak, és elláthassák csa-
ládjukat. „Mi nem segélyt kérünk. 
Mi megválasztottuk önt, és most 
azt akarjuk, hogy legyen mun-
kánk, és tartsuk tisztán a várost” 
– hangzott el többször.

Két hónapra van szükség
Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester elmondta, hogy a 
városháza csak idén 7 millió lejt 
fizetett ki a szolgáltatónak az el-
végzett munkáért, így véleménye 
szerint az nem hivatkozhat arra, 
hogy nincs pénze tisztességes 
fizetéseket adni. Arra biztatta a 
romákat, hogy azok, akik mun-
ka nélkül maradtak, minden 
iratukkal jöjjenek el a város-
háza romaügyekre szakosodott 
irodájába, ahol névsort írnak, 
és mihamarabb próbálják majd 
alkalmazni őket. Soós kifejette: 
az utcai takarítást a saját kezébe 
veszi a város, el is indították a 
folyamatot, hogy megszervezzék 
ezt, de ez legalább két hónapba 
fog kerülni, s addig senkit nem 
tudnak alkalmazni. Megígérte, 
hogy amint lehet, 120 személyt 
alkalmaznak utcaseprésre, és 
lehetséges, hogy a városi virág-
kertészethez is.

 » Soós Zoltán 
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Nekilendült Erdélyben 
a vírusmutató

Emelkedést mutat a vírusmutató 
Erdély nagyvárosaiban, Kolozs-

váron, Temesváron és Nagyváradon 
is növekszik a fertőzöttségi ráta, sőt 
pár hét javulás után Kolozs megye 
ismét visszakerült a vörös zónába. 
A kincses városban minden remény 
ellenére nem sok esély mutatkozik 
arra, hogy ismét kinyithassanak a 
vendéglátóipari egységek belterei és 
a kulturális intézmények. A tegnapi 
adatok szerint már négy ezrelék fölé 
emelkedett a fertőzöttségi arány, 
a hét első napján ezer lakosra 4,22 
új fertőzéses eset jutott. Romlik a 
helyzet megyei szinten is, alig pár 
hétig tartó javulási tendencia után 
Kolozs megye visszakerült a vörös 
zónába, tegnap már 3,15 ezrelék volt 
a fertőzöttségi ráta. A közép-erdélyi 
megyéből 326 új megbetegedést 
jelentettek.

Ennél is rosszabb a helyzet Temes 
megyében, ahol 37 település minősül 
vörös zónának, és megyei szinten 
már öt ezrelék fölötti a fertőzöttségi 
ráta. A bánsági megyében tegnap 5,06 
aktív fertőzött jutott ezer lakosra és 
újabb 219 megbetegedést jelentettek. 
Temesváron ennél is magasabban áll 
a vírusmutató, 6,99 ezrelék volt a fer-
tőzöttségi arány, így a megyeszékhely 
is közelít ahhoz az állapothoz, amikor 
csak a karantén segíthet. A megyei 
vészhelyzeti bizottság ma dönt ama 
települések helyzetéről, ahol jelen-
leg vesztegzár van. Romlik a helyzet 
Nagyváradon is, amely a múlt héten 
került át a zöldből a sárga zónába. 
Bihar megyében az aktív esetek több 
mint fele – közel 400 – Nagyváradon 
van; hétvégén 1,77 ezrelék volt a 
fertőzöttségi arány. Közben hét nappal 
meghosszabbították a karantént a 
magas koronavírus-fertőzöttségi arány 
miatt a máramarosi Lénárdfalva köz-
ségközpontban és a közigazgatásilag 
hozzá tartozó 4 településen.

Ezzel egy időben a dévai iskolákban 
tegnap újraindult a jelenléti oktatás, 
miután a marosnémeti hőerőmű 
megerősítette, hogy biztosítani tudja 
a fűtést. A Hunyad megyei tanfelügye-
lőség közleménye szerint az óvodások 
és a diákok a sárga forgatókönyv 
szerint térhettek vissza a jelenléti 
oktatáshoz. Ez – mint ismeretes – azt 
jelenti, hogy az óvodások, 1–4. osztá-
lyosok, valamint a végzős, tehát 8. és 
12. osztályos diákok visszatérhettek 
a tanintézetek falai közé, a többiek 
számára viszont az online térben 
folytatódik a tanítás. (P. M.)




