
Erdélyi tudósítások2021. március 26–28.
péntek–vasárnap4

Felháborodást okozott a nagyenye-
di polgármesteri hivatalban, hogy 
a bukaresti hatóságok karantén 
bevezetését javasolták a 6 ezrelékes 
fertőzöttségi rátát épp csak elérő 
Fehér megyei településen, miközben 
több nagyvárosban nagyobb értékek 
mellett is kivárnak. Tiltakozásuk ha-
tására csütörtökön enyhébb korláto-
zásokról született döntés, mely nem 
tartalmazza a kijárási tilalmat.

 » PAP MELINDA

E llentmondásos helyzet állt elő 
Nagyenyeden, miután a megyei vész-
helyzeti bizottság szerdán este új 

korlátozások bevezetését javasolta a Fe-
hér megyei településen, mivel a fertőzött-
ségi szint már közelített a 6 ezrelékhez. A 
lakosság szabad mozgását főleg hétvégén 
korlátozó intézkedéseket előíró határoza-
tot azonban Bukarestnek is láttamoznia 
kellett, és a fővárosi hatóságok a karantén 
elrendelését látták jónak. A nagyenyedi 
városvezetés tagjai csütörtök reggel a pol-
gármesteri hivatal Facebook-oldalán, élő 
videóban adtak hangot felháborodásuk-
nak a döntés miatt. Ebben Iulia Adriana 
Oana Badea polgármester rámutatott: a 
központoi hatóságok diszkriminációt al-
kalmaznak a karantén elrendelésénél: 
míg Nagyenyedet vesztegzár alá helyez-
nék, a jóval magasabb fertőzöttségű Bu-
karest esetében még kivárnak.

Jogos felháborodás
Mivel a Fehér megyei vészhelyzeti bizott-
ság döntése alkotmányos jogokat érin-
tett, illetve országos utakra is kiterjedt 
volna, ehhez az Országos Vészhelyzeti 
Bizottság jóváhagyása is kellett – ma-
gyarázta a Krónikának a visszás helyzet 
hátterét Lőrincz Helga nagyenyedi al-
polgármester. De a bukaresti illetékesek 
a megyeiek által javasolt korlátozások 
helyett karantén elrendelését javasol-
ták, arra utalva, hogy a városban már 
6 ezrelék fölött van a fertőzöttségi ráta. 
„Mi ez ellen háborodtunk fel igazából, 
úgy gondolom, hogy jogosan” – jelen-
tette ki lapunknak az RMDSZ-es elöljá-
ró. Rámutatott, az enyedi városvezetés 
igyekszik kiegyensúlyozottan kezelni a 
járványhelyzetet, fi gyelemmel követve 
a helyiek hozzáállását, érezve azt, hogy 
az emberek elfáradtak, nyugtalanok, de 
szemmel tartva a fertőzöttek számának 
növekedését is. „Természetesen a célunk 

az, hogy a rövid időszakot, ami még 
hátravan, kihúzzuk, hiszen az emberek 
hozzáállása pozitív. Az oltóközpontban 
folyamatosan bővül a várólista, a lakos-
ság viseli a maszkot, tehát nincs nagy 
baj” – fogalmazott az alpolgármester. 
Elmondta, a fertőzöttségi ráta növeke-
dését és a lakossági hozzáállást mérleg-
re téve jutottak arra a következtetésre, 
hogy nem lenne helyénvaló, ha Enyedet 
most karanténba helyeznék.

Egységes bánásmódot kérnek
„Az újfajta számítás szerint csütörtökön 
van először hat ezrelék fölötti, 6,02-es 
fertőzöttségi érték Enyeden, és minket 
karanténba tesznek, miközben számos 
nagyváros már rég 6 ezrelék fölött van, 
és ott még mindig arról beszélgetnek, 
hogy milyen intézkedéseket kellene 
hozni. Úgy gondoljuk, hogy egységesen 
kell az embereket kezelni, kisvárosban, 
nagyvárosban, mindenhol. Mindenhol 
baj van, persze, hogy vigyázni kell, de 
nem úgy, hogy egyeseket bezárunk, má-
sokról pedig még gondolkozunk” – utalt 
az országos hatóságok által Bukarest 
vagy Kolozsvár esetében alkalmazott 
kettős mércére az elöljáró.

Lőrincz Helga rámutatott, nem vitat-
ják, hogy Nagyenyeden újabb óvintéz-
kedések bevezetése szükséges, de úgy 
vélik, hogy ezek a más nagyvárosokban 
alkalmazottakhoz hasonlóak kell hogy  
legyenek. „Az enyediek semmivel sem 
rosszabbak, sőt fegyelmezettebbek, tel-
jesen megértik, hogy a járványt csak 
közösen tudjuk leküzdeni, hogy ez nem 

mások problémája, hanem a miénk” 
– vázolta a lakosság hozzáállását az 
RMDSZ politikusa. A kórházak telítettsé-
gére vonatkozó kérdésünkre elmondta, 
más kisvárosoktól eltérően Nagyenye-
den két Covid-kórház is van, a városi 
kórház mellett a Fehér megyei önkor-
mányzat fennhatósága alá tartozó tüdő-
szanatórium is az. Intenzív osztályára 
a megye és az ország minden részéből 
hoznak betegeket, így tele van, ám a pá-
ciensek nagyon kis százaléka enyedi.

„Emberközelibb hozzáállás kell”
Egyébként nem Nagyenyed az egyetlen 
Fehér megyei municípium, amely ka-
ranténközeli helyzetben van. „Az igaz-
ság az, hogy mindenik közel van a hat 
ezrelékhez” – mondta az alpolgármes-
ter a megyeszékhely Gyulafehérvárra, 
Balázsfalvára és Szászsebesre utalva. 
Emlékeztetett, Nagyenyednek tavaly 
októberben már sikerült elkerülnie a 
karantént, amikor a 7 ezrelékhez közeli 
mutatóval az első vesztegzárra javasolt 
romániai város volt. „Rettenetesen fel-
háborodtunk akkor is, rendeztünk egy 
elég csúnya cirkuszt, és nem helyez-
ték karanténba a várost” – magyarázta 
Lőrincz Helga, aki szerint enyhébb kor-
látozó intézkedések bevezetésével és la-
kossági együttműködéssel sikerült elér-
ni, hogy csökkenjen a fertőzöttségi ráta.

Hasonló megoldást alkalmaznának 
most is, hiszen az alpolgármester sze-
rint a helyiek segítsége nélkül semmi 
esély eredményt elérni, ugyanis a lakos-
ság tűrőképessége véges, kezd elfogyni. 

„Semmi haszon nincs abban, ha benzint 
öntünk a tűzre, jobb, ha nyugodtan, bé-
késen keresünk megoldást: kis teret en-
gedve az embereknek, de időnként meg-
szólítva őket” – mondta Lőrincz Helga, 
aki szerint a helyi és megyei rendőrség 
folyamatosan felügyeli az óvintézkedé-
sek betartását. Hozzátette, a harmadik 
hullám annyiban különbözik az előző 
kettőtől, hogy „sokkal jobban oda kell 
fi gyelni az emberekre, mert el vannak 
fáradva”. „Vannak, akiket nehéz anyagi 
helyzetbe juttatott a járvány, és nem te-
hetünk úgy, mintha mi ezt nem látnánk. 
Mert akkor ők is úgy tesznek majd, mint-
ha nem látnák, amit mi kérünk tőlük” – 
értékelt a politikus.

Lőrincz Helga kérdésünkre elmondta, 
a városvezetés folyamatosan egyeztet a 
Fehér megyei prefektúrával a járvány-
helyzet kapcsán és a jó együttműködés-
nek hála csütörtökön délután a megyei 
vészhelyzeti bizottság újabb határozatot 
fogadott el, mely a szerdainál enyhébb 
korlátozások bevezetését írja elő, így élet-
be lépéséhez nincs szükség bukaresti jó-
váhagyásra. A péntektől érvényes újabb 
korlátozások között már nem szerepel 
a kijárási tilalom, taglalta az alpolgár-
mester, aki szerint többnyire vörös zónás 
intézkedésekről van szó, mint például a 
teraszok nyitva tartásának korlátozása. 
„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
nem fogják lezárni a várost, ez nagy ered-
mény. És meg vagyok győződve, hogy az 
emberek jobban fognak vigyázni” – érté-
kelte a Krónikának a csütörtök délutáni 
kedvező döntést Lőrincz Helga.

Nagyenyeden már tavaly októberben is sikerült elkerülni a karantént. Ezúttal a tiltakozás hatására enyhébb korlátozásokról született döntés

DISZKRIMINÁCIÓT KIÁLTOTT A VÁROSVEZETÉS, A FEHÉR MEGYEI TELEPÜLÉS ELKERÜLTE A BUKARESTBŐL JAVASOLT KARANTÉNT

Fellázadtak a kettős mérce ellen Nagyenyeden
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 » KRÓNIKA

O rszágos premierként, kísérleti prog-
ram keretében Temesváron és metro-

poliszövezetében kezdődik el a koronaví-
rus elleni oltás a háziorvosi rendelőkben 
– jelentette be Dominic Fritz, a Béga-parti 
város polgármestere. Az elöljáró szerdai Fa-
cebook-bejegyzésében arra is kitért, hogy 
mostanáig 50 háziorvos jelentkezett, hogy 
részt venne a programban. Nekik fejenként 
100 AstraZeneca vakcinát adnak, ami nem 
igényel speciális tárolási körülményeket, 
de kapnak „bónuszként” 100 antigéngyors-

tesztet is. A hivatalos bejelentés szerint a 
háziorvosi rendelőkbe nem az online oltási 
platformon keresztül lehet jelentkezni, ha-
nem épp fordított lesz az eljárás, az orvosok 
hívják be oltásra pácienseiket. A házior-
vosok minden beoltott ember után 70 lejt 
kapnak, amiből Fritz közlése szerint 30 lejt 
tesz ki a hatályos törvények és szerződések 
által biztosított összeg, és további 40 lejt ad 
szponzorpénzekből a Temes Megyei Házi-
orvosok Egyesülete. Azt, hogy pontosan 
mikor kezdődik az oltás a temesvári és kör-
nyékbeli háziorvosi rendelőkben, egyelőre 
nem közölték a hatóságok.

 » KRÓNIKA

Egyelőre nincs szó karantén bevezetésé-
ről Brassóban, ahol szerdán meghalad-

ta a 7 ezreléket a koronavírussal fertőzöt-
tek aránya. Allen Coliban polgármester a 
Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben 
úgy fogalmazott, „senki sem akarja a város 
vesztegzár alá vonását, mint ahogy senki 
sem szeretné, hogy nőjön a Covid–19 által 
okozott halálesetek száma”. Az elöljáró 
hangsúlyozta, Brassó országos viszony-
latban az élbolyba tartozik a tesztelések 
terén. Rámutatott, kérte, hogy növeljék 

a Brassó megyének szánt oltóanyagok 
mennyiségét, „mert a brassóiak szeretnék 
megkapni a vakcinát”, a hatóságok pedig 
készen állnak újabb oltópontok megnyi-
tására. Brassópojánával kapcsolatban az 
elöljáró elmondta, a síparadicsom tovább-
ra is várja a turistákat, viszont szerdán 
úgy döntöttek, további óvintézkedésekre 
lesz szükség. „A legfontosabbak között 
szerepel a felvonókhoz vezető útvonalak 
módosítása, a teraszokhoz és aprés-ski-
hez (bármilyen síelés utáni tevékenység 
– szerk. megj.) való hozzáférés korlátozása 
hétvégén” – fogalmazott a polgármester.

Háziorvosok is oltanak Temesváron Növekszik a fertőzöttség Brassóban




