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 » ISZLAI KATALIN

Hasznos honlapon tekinthető meg 
a fertőzöttségi arány települések-

re bontva: a Restricții.ro-n naprakész 
adatokat kaphat bárki arról, hogy egy 
adott településen – legyen az város 
vagy község – éppen hány igazolt fer-
tőzés jut ezer lakosra az elmúlt tizen-
négy nap adatai alapján. A fertőzött-
ségi arány függvényében bevezetett 
új korlátozások következtében nem 

egyszerű követni, hogy milyen szigo-
rítások érvényesek az egyes települé-
seken, például azon, ahová utazni ké-
szülünk, az adatok ráadásul naponta 
változnak, így még nehezebb követni 
az aktuális tényállást. A zavaros hely-
zetre megoldást nyújtó honlapon a te-
lepülés nevének bepötyögése után a 
caută (keres) gombra kell kattintani, 
ezt követően a jobb oldalon megje-
lent eredmények közül kiválasztani a 
minket érdeklő várost vagy községet. 

Az oldalon megjelenik az aktuális fer-
tőzöttségi arány, és egy tájékoztatás 
a hozzá kapcsolódó korlátozásokról. 
Fontos tudni, hogy a település nevét 
román nyelven, a hivatalos formája 
szerint kell beírni. Csíkszereda eseté-
ben például a Miercurea Ciuc nem hoz 
eredményt, csak a kötőjeles formája 
(Miercurea-Ciuc). A weboldal ugyan-
akkor legalább annyira rejtélyes, 
mint amennyire hasznos: semmilyen 
információ nem található rajta azzal 

kapcsolatosan, hogy ki hozta létre, ki 
működtetni, mi több, a Google kereső-
jében sem látni egyetlen találatot sem 
ezzel kapcsolatban. A rajta szereplő 
adatok viszont ettől függetlenül hite-
lesek és pontosak, erről árulkodnak 
legalábbis azok az információk, ame-
lyeket a csíkszeredai és a székelyud-
varhelyi önkormányzatoktól kaptunk: 
a szerkesztőségünknek továbbított 
fertőzöttségi adatok megegyeznek a 
weboldalon szereplőkkel.

Naprakész fertőzöttségi adatok találhatóak egyetlen honlapon

 » Fontos 
tudni, hogy a 
település nevét 
román nyelven, a 
hivatalos formá-
ja szerint kell 
beírni.

Több tíz Küküllő menti közéleti 
személyiséget készül megbírsá-
golni a Maros megyei Makfalva 
rendőrsége, amely rajtaütéssze-
rű akcióján törvénysértőnek ta-
lált egy múlt hét végi vendéglő-
zést. A hatóság szerint zárt körű 
összejövetel zajlott a Makfalvá-
val szomszédos Kibéden, amit 
viszont az étterem-tulajdonos 
és a helyi polgármester is cáfolt, 
rendőrségi túlkapásnak nevezve 
a rajtaütést.

 » SZUCHER ERVIN

P ereskedni kénytelenek vagy 
több száz lejes „borravalót” 
fognak fi zetni azok a Küküllő 

menti közéleti személyiségek, akiket 
egy állítólagos törvénytelen boroz-
gatás miatt sorra hívat be a Maros 
megyei Makfalvára a rendőrség. A 
Maros megyei rendőrkapitányság 
hivatalos álláspontja szerint a múlt 
hétvégén a Makfalvával szomszédos 
Kibéden található Dósa Grill vendég-
lőben zárt körű magánrendezvényt 
szerveztek, és ezáltal nem tartották 
tiszteletben a 2020/55-ös számú tör-
vényt. A jogszabály a járványhelyzet 
miatti készenléti állapotban érvényes 
korlátozásokra vonatkozik. Aurica 
Sabău szóvivő tájékoztatása szerint 
március 25-ig az étterem tulajdonosát 
és hat résztvevőt bírságoltak – össze-
sen 7000 lejjel. Kérdésünkre, hogy 
miért csak hatot, a rendőrségi illeté-
kes elmondta, hogy a kollégái nem a 
helyszínen állították ki a jegyzőköny-
veket, hanem sorra hívatják be az est 
résztvevőit a makfalvi őrsre. A napok-

ban mindenki, aki áthágta a készen-
léti állapotban érvényes korlátozá-
sokat, sorra kerül, biztosított Aurica 
Sabău. „Hatfős rendőr- és csendőr-
csapat állított be este 9 óra körül a 10-
ig nyitva tartó, közel száz férőhelyes 
étterembe, ahol mintegy negyvenen, 
legfeljebb negyvenöten lehettek. Azt 
mondták, hogy meglátásuk szerint 
ez zárt körű rendezvény, amelyen túl 
sokan vannak, holott hatnál többen 
nem ültek egy asztalnál, ugyanakkor 
az asztalok közti előírt távolságot is 
betartottuk” – nyilatkozta lapunknak 
az épület tulajdonosa, Dósa Árpád. 
Hozzátette, hatósági erőfi togtatásnak 
tartja az akciót. Azt is elmesélte, hogy 
a rendőrök előbb azt mondták, hogy 
egy szomszéd jelentése alapján száll-
tak ki, de amikor azzal szembesítette 
őket, hogy az étterem körüli szomszé-
dok lényegében ő és a családja, más 
változatot találtak ki. Kérdésünkre, 
hogy zárt körű borkóstoló volt, mint 
ahogy mások is beszélik a faluban, 
vagy nem, Dósa Árpád határozott 
nemmel válaszolt. „Nem volt semmi-
féle rendezvény. Hétvége volt, ilyen-
kor az emberek kimozdulnak otthon-
ról, és beülnek egy-egy étterembe. 
Tehetik, hisz Kibéd nem számít vörös 
övezetnek” – hangsúlyozta az épület 
tulajdonosa. A Maros megyei község 
RMDSZ-es polgármestere, a Dósa 
Árpáddal mindössze névrokon Dósa 
Sándor szerint is túllőttek a hatósá-
gok a célon. „Ha az törvénysértés, 
hogy este 9 óra 10 perckor még egy 
olyan étteremben vagyok, amely 10-
kor zár, akkor hibás vagyok. Ha az 
is szabálytalan, hogy a vendéglőben 
mindössze harmincöten-negyvenen 
vagyunk, akkor szintén hibásak va-
gyunk. De ha az emlékezetem nem 
csal, a működési engedélyt annak 

idején 95 személyre adtam ki” – fej-
tette ki a kibédi polgármester, akinek 
eltökélt szándéka megfellebbezni a 
büntetési jegyzőkönyvet. Dósa Sán-
dortól is megkérdeztük, hogy bor-
kóstolót tartottak-e aznap este. Mint 
mondta, ő nem tud róla, hiszen csak 
belépett, hogy valakinek ételt rendel-
jen és szállítson haza. A résztvevők 
közül akad, aki másként emlékszik 
bizonyos részletekre. Például arról 
beszélt lapunknak, hogy meghívója 
a kelementelki Petry-féle borászat 
bemutatójára szólt. Aminek sok 
más Küküllő menti politikussal és 
üzletemberrel együtt ő is eleget tett. 
A kóstolásra kerülő borokkal nem-
igen volt elégedett, de a felszolgált 
fi nomságokkal, illetve Fazakas Jó-

SOKBA KERÜL A KÜKÜLLŐ MENTI KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGEKNEK A ZÁRT KÖRŰNEK NYILVÁNÍTOTT KIBÉDI VENDÉGLŐZÉS

Több száz lejes „borravalót” fi zettet a rendőrség

A járványhelyzet miatt érvényes a korlátozás, hogy nem szabad zárt körű magánrendezvényt tartani

zsef kibédi hegedűs zenéjével igen. 
Arról is mesélt lapunknak, hogy a 
rendőrségi razzia után a társaság 
java átvonult a szomszédban lévő 
borpincébe, ahol miután egyesek 
kidühöngték magukat, jó hangu-
latban folytatták az összejövetelt. 
Most arra vár, hogy ő is sorra kerül-
jön, és behívassák nyilatkozatírás-
ra a makfalvi rendőrőrsre, ahol az 
eddig megfordultaknak a hatóság 
emberei 500 lejes büntetési jegyző-
könyveket adtak át. További értesü-
léseink szerint a vendégek többsége 
nem is várta meg a számlát, az asz-
talon hagyta a pénzt, és távozott. A 
vendéglő jóval 22 óra előtt kiürült, 
háromnegyed tízkor már a személy-
zet is hazament.

 » Hatfős ren-
dőr- és csendőr-
csapat állított be 
este 9 óra körül 
a 10-ig nyitva 
tartó, közel 
száz férőhelyes 
étterembe, ahol 
mintegy negyve-
nen, legfeljebb 
negyvenöten 
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