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Több száz lejes „borravaló”
Sokba kerül a Küküllő menti közéleti személyiségeknek a kibédi vendéglőzés
• Több tucatnyi Kü-
küllő menti közéleti 
személyiséget készül 
megbírságolni a Ma-
ros megyei Makfalva 
rendőrsége, amely 
rajtaütésszerű akció-
ján törvénysértőnek 
talált egy múlt hét 
végi vendéglőzést. A 
hatóság szerint zárt 
körű összejövetel 
zajlott a Makfalvával 
szomszédos Kibéden, 
amit viszont az étte-
remtulajdonos és a 
helyi polgármester 
is cáfolt, rendőrségi 
túlkapásnak nevezve 
a rajtaütést.

S Z U C H E R  E R V I N

Pereskedni 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 Rendőr-főkapitányság 
hivatalos álláspontja szerint múlt 
hét végén a Makfalvával szomszédos 
Kibéden található Dósa Grill vendég-
lőben zárt körű magánrendezvényt 
tartottak, és ezáltal nem tartották 
tiszteletben a 2020/55-ös számú tör-
vényt. A jogszabály a járványhelyzet 

miatti készenléti állapotban érvé-
nyes korlátozásokra vonatkozik. 
Aurica Sabău szóvivő tájékoztatása 
szerint március 25-éig az étterem 
tulajdonosát és hat résztvevőt bírsá-
goltak meg, összesen 7000 lejre. Kér-
désünkre, hogy miért csak hatot, a 
rendőrségi illetékes elmondta, hogy 
kollégái nem a helyszínen állították 
ki a jegyzőkönyveket, hanem sorra 
hívatják be az est résztvevőit a mak-
falvi őrsre. A napokban mindenki, 
aki áthágta a készenléti állapotban 
érvényes korlátozásokat, sorra ke-
rül, biztosított Aurica Sabău.

Hatósági erőfitogtatás?

„Hatfős rendőr- és csendőrcsa-
pat állított be este 9 óra körül a 

10-ig nyitva tartó, közel száz fé-
rőhelyes étterembe, ahol mintegy 
negyvenen, legfeljebb negyven-
öten 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 lapunk-
nak 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 szálltak ki, de 
amikor azzal szembesítette őket, 
hogy az étterem körüli szomszé-
dok lényegében ő és a családja, 
más változatot találtak ki. Kérdé-

sünkre, hogy zárt körű borkóstoló 
volt-e, mint ahogy mások is beszé-
lik a faluban, vagy nem, Dósa Ár-
pád határozott nemmel válaszolt. 
„Nem volt semmiféle rendezvény. 
Hétvége volt, ilyenkor az emberek 
kimozdulnak otthonról, és beül-
nek egy-egy étterembe. Tehetik, 
hisz Kibéd nem számít vörös öve-
zetnek” – hangsúlyozta az épület 
tulajdonosa.

Mindenképp fellebbeznek

A Maros megyei község RMDSZ-es 
polgármestere, a Dósa Árpáddal 
mindössze névrokon Dósa Sándor 
szerint is túllőttek a célon a ható-

ságok. „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-negyve-
nen vagyunk, akkor szintén hibá-
sak vagyunk. De ha az emlékezetem 
nem csal, a működési engedélyt an-
nak idején 95 személyre adtam ki” 
– fejtette ki a kibédi polgármester, 
akinek eltökélt szándéka megfel-
lebbezni a büntetési jegyzőkönyvet. 
Dósa Sándortól is megkérdeztük, 
hogy borkóstolót tartottak-e aznap 
este. Mint mondta, ő nem tud róla, 
hiszen csak belépett, hogy vala-
kinek ételt rendeljen és szállítson 
haza. A résztvevők közül akad, 
aki másként emlékszik bizonyos 
részletekre. Például arról beszélt 
lapunknak, hogy meghívója a kele-
mentelki Petry-féle borászat 
bemutatójára szólt. Aminek 
sok más Küküllő menti po-
litikussal és üzletemberrel 
együtt ő is eleget tett. A 
kóstolásra kerülő borok-
kal nemigen volt elégedett, 
de a felszolgált fi nomságokkal, 
illetve Fazakas József kibédi hege-
dűs zenéjével igen. Arról is mesélt 
lapunknak, hogy a rendőrségi raz-
zia után a társaság java átvonult a 
szomszédban lévő borpincébe, ahol 
miután egyesek kidühöngték ma-
gukat, jó hangulatban folytatták az 
összejövetelt. Most arra vár, hogy ő 
is sorra kerüljön és behívassák nyi-
latkozatírásra a makfalvi rendőrőrs-
re, ahol az eddig megfordultaknak a 
hatóság emberei 500 lejes büntetési 
jegyzőkönyveket adtak át. További 
értesüléseink szerint a vendégek 
többsége nem is várta meg a szám-
lát, az asztalon hagyta a pénzt, és 
távozott. A vendéglő jóval 22 óra 
előtt kiürült, háromnegyed tízkor 
már a személyzet is hazament.

Hatfős rendőr- és csendőrcsapat 
állított be este 9 óra körül 
a 10-ig nyitva tartó, közel száz 
férőhelyes étterembe
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B ukarestben éjfélkor több százan 
gyűltek össze az Egyetem téren. 

A tüntetők, akik nem viseltek száj-
maszkot, a kormány és a megszorí-
tások elleni jelszavakat skandáltak. 
Ezt követően a tömeg a Forradalom 
tér, illetve a kormánypalota felé in-
dult, továbbra is kormányt bíráló 
jelszavakat harsogva, majd vissza-
tértek az Egyetem térre. A megmoz-
dulás hajnali négy óráig tartott. Alin 
Stoica, Bukarest prefektusa közölte: 
29 bírságot róttak ki az egészségügyi 

rendelkezések megszegése miatt. 
A legnagyobb fertőzési rátájú 

városban, Temesváron is százak 
vonultak utcára. A szintén maszk 
nélkül demonstráló tüntetők az 
„Arafat, ne feledd, Temesvár nem a 
tied!” rigmussal üzentek Raed Ara-
fat katasztrófavédelemért felelős 
belügyi államtitkárnak, aki múlt 
héten a helyi operatív törzs döntését 
felülbírálva önkényesen hosszabbí-
totta meg a városban meghirdetett 
karantént. A tüntetők Dominic Fritz 
polgármester háza elé vonultak, 
és az elöljáró lemondását követel-
ték. A tüntetések nyomán 122 bír-
ságot osztottak ki. Aradon is éjfél 

körül vonultak utcára az emberek, 
és a „Szabadság!”, illetve „Le a 
maszkot!” jelszavakat skandálták. 
A mintegy négyszáz résztvevő vé-
gigvonult a belvároson, a tüntetés 
hajnali fél három körül ért véget. 
Nagyszebenben szintén mintegy há-
romszázan vonultak a megszorítások 
és a maszkviselés ellen tiltakozva. 
Szintén sokan vonultak utcára hét-
főre virradóra Konstancán, Brăilán, 
Galacon és Nagyváradon is.

A csendőrség szorgalmasan 
bírságol

A csendőrség közlése szerint 24 te-
lepülésen tartottak tüntetéseket, 
ebből hét helyszínen az engedélye-
zett száznál több személy vett részt 
a megmozduláson. Tegnap délig 219 
bírságot róttak ki, összesen 99 ezer 

lej értékben, a tüntetések szervezői-
re és egyes résztvevőire a megmoz-
dulások bejelentésének elmulasztá-
sa, a kijárási korlátozás megsértése 
és az egészségügyi rendelkezések 
fi gyelmen kívül hagyása miatt, 
ugyanakkor folyamatosan elemzik 
a megmozdulásokon készült felvé-
teleket, hogy azonosítsák és meg-
bírságolhassák mindazokat, akik 
megsértették a hatályos rendelkezé-
seket. Lucian Bode belügyminiszter 
közölte, a tüntetéseken összesen 
4075-en vettek részt. Kijelentette: 
lehet tüntetni, de felszólította a 
résztvevőket, hogy tartsák be az 
egészségügyi óvintézkedéseket.

Florin Cîţu miniszterelnök teg-
nap igyekezett empatikusan viszo-
nyulni a megmozdulásokhoz. Úgy 
fogalmazott, az emberek nyugodtan 
tüntethetnek mindaddig, amíg nem 

sértenek törvényt, majd hozzátette, 
hogy hajlandó bárkivel tárgyalni, 
aki képes megoldásokkal előállni 
az emberek problémáira a mostani 
időszakban.

Mint arról beszámoltunk, a jár-
vány harmadik hullámának felfu-
tása miatt a kormány vasárnaptól 
újabb korlátozásokat lépte-
tett hatályba. Ezek értel-
mében azon településeken, 
ahol a fertőzési ráta meg-
haladja a 4 ezreléket, pén-
teken, szombaton és va-
sárnap este hatkor be kell 
zárniuk az üzleteknek és a 
vendéglőknek, és este tíz óra helyett 
már nyolckor elkezdődik a hajnali 
ötig tartó kijárási korlátozás. Azo-
kon a településeken, ahol a ráta eléri 
a 7,5 ezreléket, a korlátozások a hét 
minden napján érvényben vannak.

Országszerte ezrek tüntettek a korlátozások ellen
• Az ország 24 településén több ezren vonultak utcára 
vasárnap éjszaka a koronavírus-járvány leküzdését célzó 
új, aznap hatályba lépett korlátozások ellen tiltakozva.




