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• Túllépte a 3-as 
határértéket a fertő-
zési ráta Székelyud-
varhelyen kedden, a 
megyei vészhelyzeti 
bizottság azonnal 
elrendelte a vörös 
besorolásnak megfe-
lelő szigorításokat: 
kedd estétől zártak a 
vendéglátó egységek 
belterei, és zárt tér-
ben megrendezendő 
előadások sem lesz-
nek két hétig.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Hargita Megyei Vészhelyzeti 
Bizottság sárgáról vörösre 
módosította Székelyudvar-

hely járványügyi besorolását ked-
den, ugyanis a településen átlépte 
a 3-as határértéket (3,01) a fertőzési 

ráta. A szigorítások már kedden 
23 órától érvénybe léptek 
Székelyudvarhelyen, és két 
hétig, azaz május 11-éig ma-
radnak érvényben – közölte 
lapunkkal Zörgő Noémi vá-
rosházi szóvivő. A rendelke-
zés értelmében ebben az idő-
szakban nem engedélyezett 

a fi lmvetítések, előadások, 
koncertek megrendezése, az italo-
kat, ételeket felszolgáló vendéglá-
tóipari egységek beltereiben tilos a 
vendégek kiszolgálása, csak szállo-
dákban, panziókban működő ven-

déglők, kávézók fogadhatnak ven-
dégeket zárt tereikben, és azok is 
csak a szállóvendégeket. Az ételek, 
italok házhoz szállítása továbbra is 
engedélyezett, és a vendéglátó egy-
ségek kerthelyiségei is működhet-
nek a vonatkozó előírások betartá-
sával: egy asztalnál legfeljebb hat, 
nem egy háztartásban élő vendég 
foglalhat helyet, az asztalok között 
pedig legalább két méter távolság-
nak kell lennie. A vörös besorolás 
ideje alatt nem működhetnek a 
szerencsejátékra szakosodott egy-
ségek sem, de ez alól kivételt képez-
nek a lottózók és a fogadóirodák, 
ezekben a szelvényárusítás tovább-
ra is megengedett.

Ingadozó mutató

Székelyudvarhelyen egyébként 
vasárnap is 3 fölé emelkedett a 
fertőzési ráta, ám másnapra a ha-
tárérték alá csökkent, így akkor 
megúszta a járványügyi szigorítást 
a település, ezúttal viszont a me-
gyei vészhelyzeti bizottság felülír-
ta a pénteki, két hétre vonatkozó 
sárga besorolásról szóló döntését 
a járvány székelyudvarhelyi terje-
dése miatt. Elképzelhető, hogy ha 
legalább egy hétig 3 alatt marad a 
város fertőzési rátája, akkor a má-
jus 11-ei határidő előtt újból sárgá-
ra változhat a település besorolá-
sa, de ez csak vélemény – mondta 

Zörgő Noémi, hozzáfűzve: a la-
kosság fegyelmezettségén múlik, 
hogy miként alakulnak majd Szé-
kelyudvarhely járványügyi adatai. 
Biztató jel, hogy a székelyudvarhe-
lyi kórházban csökkent a korona-
vírusos betegek száma, az viszont 
aggasztó, hogy a vörös besorolás 
alá tartozó Hargita megyei telepü-
lések – Székelyudvarhely, Bögöz, 
Oroszhegy, Felsőboldogfalva, Si-
ménfalva, Fenyéd – mindegyike 
udvarhelyszéki.

Azonnali szigorítások
Járványhelyzet: vörös besorolás alá került Székelyudvarhely

Székelyudvarhelyen legutóbb 
tavaly ősszel volt olyan magas 
a fertőzési ráta, mint most

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M int ismeretes, Nyikómalomfal-
ván több mint negyven, Ke-

csetben pedig huszonegy bárányt és 
juhot sebesített meg halálosan, illet-
ve gyilkolt le az elmúlt három hétben 
két különböző bocsos anyamedve, 
amelyek ez idő alatt más portákon is 
pusztítottak háziállatokat.

Kovács Leheltől, Farkaslaka község 
polgármesterétől megtudtuk, hogy az 
elmúlt egy hétben fokozódott a hely-
zet, hiszen újabb négy esetet regiszt-
ráltak. Ezúttal egy harmadik medve 

is garázdálkodott a községközpont-
ban tyúkokat, nyulakat és juhokat 
támadva meg. Persze mindez csak a 
jéghegy csúcsa, hiszen folyamatosan 
látják a falvak között kószáló és udva-
rokra betörő nagyvadakat a gazdák, 
így félő, hogy előbb-utóbb emberre is 
támadnak. Éppen ezért az elöljáró mi-
előbbi konkrét intézkedéseket sürget.

Kilövési engedélyre várva

Kovács Lehel arról is beszámolt la-
punknak, hogy az érintett vadász-
társulásokkal közösen eddig két 
medvére kértek kilövési engedélyt 
a Tánczos Barna (RMDSZ) által ve-

zetett környezetvédelmi minisztéri-
umtól, ám azt megkeresésünkig nem 
kapták meg. Mindemellett jelenleg is 
dolgoznak a dokumentációk össze-
állításán, amelyekkel a har-
madik problémás nagyvad 
ártalmatlanítására igényel-
hetnek jóváhagyást. A pol-
gármester szerint halaszt-
hatatlan intézkedésekről 
van szó. Próbáltuk meg-
tudni, hogy miért húzódik 
el a kilövési engedélyek jó-
váhagyása, ezért telefonon igye-
keztünk elérni Tánczos Barnát, ám 
többszöri keresésünkre sem sikerült 
kapcsolatba lépnünk vele.

Késlekedő kilövési engedély
• Noha egyre több medve garázdálkodik, illetve az általuk okozott káresetek száma 
is fokozódik Farkaslaka községben, mégsem ártalmatlaníthatják a problémás egye-
deket az érintett vadásztársulások. A központilag jóváhagyandó kilövési engedélyre 
ugyanis még várni kell.

Az erőszak elítélésére szólít fel a polgármester
Az erőszakot és más bűncselekményeket elítélő nyilatkozatot osz-
tott meg a Facebookon Gálfi Árpád. Székelyudvarhely polgármestere 
szerint a megfogalmazottakat a helyi önkormányzati képviselők is 
támogatják, ugyanakkor a lakók összefogására is számít a városve-
zető. Ezúttal neveket mellőzve, ám a múlt heti önkormányzati ülésen 
elhangzott, a Pethő családot bíráló felszólalására utalva adott ki 
nyilatkozatot Gálfi Árpád polgármester, bejelentve, hogy a leírtakat 
az önkormányzati képviselők mindegyike támogatja, pártszínezettől 
függetlenül. A közlemény aláírói elítélik a fenyegetést, a zsarolást, a 
szabálytalankodásokat, illetve azokat, akik céljaik eléréséért vagy 
érdekeik érvényesítéséért az említetteken túl a lefizetésektől, illetve 
a lelki és testi bántalmazástól sem riadnak vissza. Mindemellett elha-
tárolódnak minden meggondolatlan vagy tudatos veszélyeztetéstől, 
bűncselekménytől, amely a közösség jóhiszemű tagjai ellen irányul. 
Felszólítják ugyanakkor az igazságszolgáltató szerveket, hogy rész-
rehajlás nélkül, maradéktalanul és időben avatkozzanak be, felelősen 
végezzék munkájukat. Közösségünkben nem fogjuk megengedni, hogy 
egyesek a kapcsolataiknak vagy vagyonuknak köszönhetően soroza-
tosan, következmények nélkül követhessenek el bűncselekményeket 
– olvasható a nyilatkozat szövegében. Gálfi ugyanakkor felkér minden 
egyes polgárt, hogy az összefogás jegyében ők is támogassák állás-
foglalásukat. (Fülöp-Székely Botond)

• RÖVIDEN 

Verseivel emlékeznek 
Kányádi Sándorra
Tizennégy megyéből össze-
sen 418 előkészítő osztályos, 
illetve általános iskolás diák 
jelentkezett a Nagygalamb-
falvi Általános Iskola által 19. 
alkalommal megszervezett 
Fától fáig – verstől versig című 
versmondó vetélkedőre, amelyet 
a járványügyi helyzet miatt idén 
is az online térben rendeztek 
meg. Bálint Hajnal, az intézmény 
igazgatója lapunknak elmondta, 
jelenleg a beküldött kisvide-
ók kiértékelésén dolgozik az 
erre felkért tizenöt tagú zsűri, 
amelynek elnöke Dáné Szilárd 
magyar szakos tanfelügyelő. A 
szavalatokról készült videókat 
egyébként május elején kezdik 
el közzétenni az iskola honlap-
ján és közösségi oldalán. Az 
eredményhirdetés május 15-én 
lesz, a díjakat postázni fogják. 
Bálint Hajnal hangsúlyozta, az 
akció célja, hogy minél több 
gyerek ismerje meg és mond-
ja el Kányádi Sándor verseit, 
felelevenítve ezáltal a költő 
emlékét. „Az iskola és egész 
Nagygalambfalva küldetésének 
tartja az itt született Kányádi 
emlékének ápolását. Ha elmond-
juk a verseit, akkor nem felejtjük 
el a költőt sem, akinek üzenetei 
örök érvényűek” – fogalmazott 
Bálint Hajnal, aki nagyon örült, 
hogy ilyen sokan jelentkeztek a 
vetélkedőjükre.

Gazdák figyelmébe
A gyergyószentmiklósi város-
háza felhívja a traktorral vagy 
mezőgazdasági munkagéppel 
rendelkező gazdák figyelmét, 
hogy amennyiben szeretnék 
elvégeztetni a jármű műszaki 
ellenőrzését (RAR) Gyergyó-
szentmiklóson, jelezzék szán-
dékukat csütörtökig 8 és 16 óra, 
pénteken pedig 8 és 14.30 óra 
között a polgármesteri hivatal 
titkárságán (0266-364650).
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