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Vesztegzár alá került hét Szat-
már megyei település tegnapi 
hatállyal a koronavírus-fertő-
zöttek arányának megnöve-
kedése miatt. Az avasvidéki 
községeken az robbantotta 
be a járványt, hogy az elmúlt 
időszakban külföldről ezrével 
hazalátogató polgárok több 
száz fős esküvőket, keresztelő-
ket rendeztek.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K arantént rendelt el az or-
szágos járványügyi operatív 
törzs (CNSU) hét Szatmár me-

gyei településen, a hatóságok elő-
ször foganatosítanak vesztegzárat 
a járvány negyedik hullámában. Az 
intézkedést Raed Arafat katasztró-
favédelmi államtitkár jelentette be 
pénteken este a Digi24 hírtelevízió 
stúdiójában, a döntést az indokolja, 
hogy Szatmár megyében tegnap már 
2 ezrelék, az érintett településeken 
pedig 10 ezrelék fölé ugrott a koro-
navírus-fertőzöttek száma, emellett 
más körülményeket is fi gyelembe 
vettek a karantén elrendelésekor. Az 
érintett települések Szatmár megye 
északi részén, az Avasvidéken he-
lyezkednek el. A katasztrófavédelmi 
felügyelőség 7467-es számú határo-
zata értelmében Batarcs, Bikszád, 
Kányaháza, Komorzán, Kisgérce, 
Tarsolc és Turc községközpontok-
ról van szó, amelyek összlakossá-
ga meghaladja a 34 ezer embert. 
Tegnap ugyanakkor a területi vész-
helyzeti bizottság karantént foga-
natosított a Szeben megyei Kisselyk 

HÉT NAGYKÖZSÉGET HELYEZTEK VESZTEGZÁR ALÁ SZATMÁR MEGYÉBEN FERTŐZÖTTEK SZÁMÁNAK BEROBBANÁSA NYOMÁN

Karantént vontak maguk után az avasi lakodalmak

Se ki, se be. A kéthetes karantén idején csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat a lakosok

 » Hozzájárult 
a járvány berob-
banásához, hogy 
augusztus végén 
a mintegy 2700 
lelkes Tarsolcon 
hatalmas lako-
dalmat rendez-
tek, amelyen 
1700 fős násznép 
vett részt. 

községben is, ahol a fertőzöttség meg-
haladta a 11 ezreléket.

A központi szervek a Szatmár 
megyei vészhelyzeti bizottság és a 
területi egészségügyi igazgatóság 
javaslatára hagyták jóvá az ún. zo-
nális vesztegzárat a térségben. Eze-
ken a településeken néhány nappal 
ezelőtt még 6 koronavírus-fertőzött 
jutott ezer lakosra, azóta még na-
gyobbra nőtt az incidencia. A térsé-
get szombat éjféltől vonták karantén 
alá, a vesztegzár pedig 14 napig tart. 
Altfatter Tamás Szatmár megyei pre-
fektus egyébként csütörtökön vál-
ságtanácskozást folytatott az érintett 
települések polgármestereivel. A kor-
mánymegbízott közölte, az elmúlt két 
hét alatt 239 koronavírus-fertőzöttet 
regisztráltak a térségben, miközben 

például a teljes megyében pénteken 
94, szombaton 95 pozitív esetet je-
gyeztek fel. A gócpontok kialakulása 
a kormánymegbízott szerint annak 
tulajdonítható, hogy az elmúlt idő-
szakban nagy számban érkeztek haza 
az avasi településekre a külföldön 
letelepedett családok, és esküvőket, 
keresztelőket tartottak itthon. Mind-
ezt megerősítették a helyi lakosok 
is, akik szombaton nagybevásárlást 
tartottak, hogy felkészüljenek a két-
hetes bezártságra. Augusztus végén 
országos publicitást kapott a mintegy 
2700 lelkes Tarsolcon rendezett lako-
dalom, amelyen 1700 fős násznép vett 
részt. A rendőrség bűnvádi eljárást 
indított az augusztus 30-ai megalagzi 
nyomán a fertőző betegségek leküz-
désének meghiúsítása miatt, a szer-

vezőt pedig 5000 lejes pénzbírsággal 
sújtották, hiszen az ilyen magánjel-
legű eseményen legtöbb 400 személy 
vehetett volna részt, de ennyien is 
csak abban az esetben, ha minden-
ki beoltott, negatív tesztet mutat fel, 
vagy átesett a fertőzésen. A tarsolci 
ifj ú pár egyébként „visszaesőnek” 
számít, hiszen polgári és egyházi es-
küvőjük után tavaly nyáron ugyan-
csak több száz fős bulira készültek, 
de azt a rendőrség feloszlatta.

A kéthetes karantén idején szigorú 
szabályok lesznek érvényben: a te-
lepülésekre való ki- és bejárás csak 
a megjelölt útvonalakon történhet. 
Akárcsak a tavalyi lezárások idején, 
alapos indok nélkül ezúttal is tilos 
lesz közlekedni és megállni a közte-
reken, ehhez pedig saját felelősségre 
kitöltött nyilatkozatra, munkáltatói 
igazolásra vagy igazolványra lesz 
szükség. A hatósági döntés értelmé-
ben 5 és 20 óra között kizárólag a 
következő esetekben hagyhatják el 
otthonukat a szatmáriak: ha oltakoz-
ni akarnak koronavírus ellen, ha a 
munkahelyükre mennek, ha létfon-
tosságú javakat kívánnak beszerezni 
maguk vagy háziállataik számára, 
amennyiben halaszthatatlan egész-
ségügyi szolgáltatást, orvosi ellátást 
kénytelenek igénybe venni, mezőgaz-
dasági munkára vagy terményeiket 
eladni, időseket, betegeket gondozni, 
gépkocsijukat javíttatni, alkatrészt 
beszerezni stb. Emellett testmozgás 
céljából is elhagyhatják a lakóhelyü-
ket, de csak rövid távolságra, továbbá 
kutyát sétáltathatnak, illetve huma-
nitárius tevékenység és önkénteske-
dés céljából is kijárhatnak otthonról. 
Este 8 és reggel 5 között csak kivételes 
esetben járhatnak ki otthonról a ka-
ranténba zárt települések lakosai.
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 » SIMON VIRÁG

Az új tanévvel egy időben kezdik 
meg a szelektív hulladékgyűj-

tést Marosvásárhelyen, elsőként az 
oktatási intézményekben. Soós Zol-
tán, Marosvásárhely polgármestere 
arról számolt be, hogy a Műanya-
got Figyelmesen Válogató Hadsereg 
(ASAP) elnevezésű szervezet segít-
ségével az iskoláknak szelektív hul-
ladékgyűjtésre alkalmas tárolókat 
biztosítanak. A szervezet önkéntesei 
tájékoztató kampányokat tartanak 
a diákoknak a háztartási hulladék 
szétválasztásának fontosságárról és 
az újrahasznosítható anyagokról. 
Marosvásárhely polgármestere azt 
mondta, fontos, hogy az iskolákban 
kezdődjön a szelektív hulladékgyűj-
tés, hiszen ha a gyermekek megértik 
ennek fontosságát, akkor gyakorlat-
ba is ültetik a tanultakat, s erre biz-
tatják majd szüleiket, nagyszüleiket. 
Az ASAP országos szinten bekapcso-
lódott a szelektív hulladékgyűjtés 
iskolai népszerűsítésébe, az idei tan-
évtől már a brassói tanintézetekben 
is elindítja a vásárhelyihez hasonló 
programját, miután Bukarestben 
már több iskolában működteti. Soós 

Zoltántól megtudtuk, hogy a városz-
szintű szelektív hulladékgyűjtésre 
egy ideig még várni kell. Két hét 
múlva derül ki, hogy a városháza 
által szervezett versenytárgyaláson 
melyik cég lesz a nyertes, s azután 
lehet majd beindítani a szelektív 
gyűjtést. Ennek hiánya miatt a vá-
rost jelentős pénzbírsággal sújtják 
a szakhatóságok minden évben. De 
nemcsak a szelektív hulladékgyűj-
tés elindítására, hanem általában 
a szemétprobléma megoldására is 
várni kell a városban. Pénteken a 
polgármester azonnali tanácsülést 
hívott össze, miután kiderült, hogy 
a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bí-
róság érvénytelennek minősítette a 
versenytárgyalást, amelyen a város-
háza egy dévai céget bízott meg az 
utcai takarítással. Az online taná-
csülésnek egyetlen napirendi pont-
ja volt: felhatalmazni Soós Zoltán 
polgármestert, hogy a megrendelés 
alapján folyamatosan végeztesse el 
az utcai seprést Marosvásárhelyen. 
Az ülést nem közvetítették, ahogy 
szokták, a városháza honlapján. 
Claudiu Maior, a Pro Románia Párt 
tanácsosa írt erről a Facebook-olda-
lán: azt állította, hogy ő magyarázta 

meg az RMDSZ-es és liberális taná-
csosoknak, hogy a napirenden levő 
határozattervezet törvénytelen, és 
ha megszavazzák, feljelenti őket az 

Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ségen. Javaslatára állítólag elhalasz-
tották az egyetlen napirendi pont 
tárgyalását.

Vásárhelyen egyelőre csak az iskolákban kezdik a szelektív hulladékgyűjtést

 »  Fontos, hogy 
az iskolákban 
kezdődjön a sze-
lektív hulladék-
gyűjtés, hiszen 
ha a gyermekek 
megértik ennek 
fontosságát, 
akkor gyakor-
latba is ültetik 
a tanultakat, s 
erre biztatják 
majd szüleiket, 
nagyszüleiket.

A felbomló és az újrahasznosítható hulladékot is külön kell gyűjteni, 
erre biztatják a vásárhelyi iskolásokat
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