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Trump után

Kár, hogy az úgynevezett trumpizmusnak épp az azt lét-
rehozó mestere a leggyengébb pontja. A politikai kor-
rektségbe, változatlanságba, gazdasági elgyengülésbe, 
társadalmi reménytelenségbe belesüppedt Egyesült 
Államoknak négy évvel ezelőtt egy új hitet, álmot aján-
lott az üzleti világból és a show-bizniszből érkezett, de a 
politikába már belekóstolt Donald Trump. A két évtizede 
leépülőben lévő amerikai középosztály, a munkásréte-
gek haragjára, elégedetlenségére érzett rá tökéletesen 
a festett szőke üzletember. A globális szerepéből fo-
lyamatosan veszítő Washington régi fényét szavakban 
igyekezett visszaadni a republikánus elnök, és ez soka-
kat büszkeséggel töltött el. De mivel tisztában volt az-
zal, hogy a bőséges katonai kiadások és emberáldoza-
tok ellenére elmaradt amerikai győzelmeket nem lehet 
csak úgy visszavarázsolni, inkább a befelé fordulást, a 
hazai fejlesztést választotta. Lehet, hogy e tekintetben 
megosztotta, esetleg magára haragította az európaia-
kat, de ahhoz nem fért kétség, amerikaiak milliói értet-
tek egyet a váltással. 

Nem utolsósorban Trump az unalmas, önfényező, 
köldöknéző politikai elitek iránti társadalmi ellenszenv 
élére tudott állni. Ő lett az erős kezű vezető, az államot 
és annak határait az illegális bevándorlóktól megvédő 
elnök. Csakhogy a trumpizmus megvalósítója elnöksé-
ge alatt túl sok ellenséget szerzett. Megsértődött, sérte-
getett, Hollywoodnak tekintette a diplomáciát. Rosszul 
mérte fel a koronavírus-járvány kezelését, a pandémia 
okozta gazdasági válság pedig minden józan számítást 
átírt. És Trump nem tudott veszíteni. A kis csatákban 
elszenvedett vereségekre is durcásan reagált, a válasz-
tási háború kudarcát pedig képtelen kezelni. De ez már 
nem a trumpizmus, amely mögött ma is közel fél Ame-
rika áll. Ez csak a jól fésült Donald reagálása a koktél-
parti félresiklására. 

Tény, Trump négy esztendő alatt nem tudott állam-
férfi vá válni. Amit viszont a mostani veresége apropóján 
az ellenfeleitől látunk, az maga az amerikai rémálom. 
A politikailag – s nem kizárt, hogy egészségileg is – le-
járt szavatosságú Joe Biden körül pillanatok alatt kiala-
kított személyi kultusz, a CNN élő adásában örömében 
síró „elemző", Trump nyilatkozatainak félbeszakítása 
a választási csalás emlegetése miatt, a véget nem érő 
voksszámlálás kétségbe vonhatatlansága, a győztes de-
mokrata jelölt ukrajnai botrányának elhallgatása, illetve 
elbagatellizálása nem demokráciáról, vélemény- és szó-
lásszabadságról szól, hanem bosszúról. Mindegy, hogy 
kivel, s mindegy hogyan, csak megverni Trumpot – szólt a 
washingtoni politikai, gazdasági elit és az azt kiszolgáló 
média titkos csatakiáltása. Sikerült nekik. Trump elvesz-
tette a választást, a trumpizmus viszont erősebb, mint 
valaha, meghatározza az Egyesült Államok kétségtelenül 
színes világának egy nagyon tekintélyes részét. 

A Bident hosszú, szűnni nem akaró tapssal fogadó 
európai vezetők is tisztában vannak azzal, hogy a mos-
tani elnökválasztás körítése Washington megítélését az 
amerikai kontinens délebbi országainak szintjére taszí-
totta. Ezen pedig a majdani kölcsönös euroatlanti hátba 
veregetés sem fog változtatni.
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Tegnap vesztegzár alá helyezték 
Nagybányát, ahol 6,47 ezreléken 
állt a fertőzöttségi mutató. A 
Bányavidék központja 14 napig 
lesz elszigetelve a külvilágtól a 
koronavírus-járvány visszaszorí-
tása érdekében. Közben Szeben 
megyében meghaladta a 7 ezrelé-
ket tegnap a fertőzöttségi arány, 
és a többi erdélyi megyében is 
romlik a helyzet.

 » PAP MELINDA

Z ilah után újabb erdélyi megye-
székhelyet helyeztek karantén-
ba: tegnap 17 órától Nagybánya 

is vesztegzár alá került a helyi és me-
gyei hatóságok döntése értelmében. 
Máramaros megye székhelyén 6,47 
ezreléken állt a fertőzöttségi mutató, 
a Bányavidék központja 14 napig lesz 
elszigetelve a külvilágtól – számolt be 
a Nagybánya.ro. A központi illetéke-
sek által jóváhagyott, a vészhelyzeti 
felügyelőség honlapján is közzétett 
rendelet szerint a megyeszékhelyen 
korlátozzák a szabad mozgást, így a 
lakosok csak indokolt esetben – mun-
kaügyben, mezőgazdasági tevékeny-
ség vagy egészségügyi ellátás céljá-
ból, stb. – hagyhatják el otthonaikat. 
Ellenőrzéskor munkahelyi igazolást 
vagy egyéni felelősségvállalási nyilat-
kozatot kell felmutatniuk. A települést 
csak nyomós indokkal, munkavégzés 

céljából lehet elhagyni. A városban 
a következő két hétben csak hívek 
nélkül lehet beltéri egyházi szertartá-
sokat tartani, a szabadtéri miséken, 
istentiszteleteken pedig biztosítani 
kell a résztvevők közötti 1,5 méter tá-
volságot. A kereskedelmi központok a 
következő tíz napban csak 10–21 óra 
között tarthatnak nyitva, szombaton 
és vasárnap pedig be kell zárniuk. 
A teraszok 8–21 óra között lehetnek 
nyitva, bezárnak a sporttermek, a 
kültéri és beltéri játszóterek, játszó-
termek, felfüggesztik a sportesemé-
nyeket, kulturális előadásokat. A 
karantén idején a városban a tömeg-
közlekedési eszközök is csak kapaci-
tásuk 50 százalékos kihasználásával 

működhetnek. Máramaros megyében 
az elmúlt napokban újabb két telepü-
lés, Miszmogyorós és Szakállasfalva 
került karantén alá, és a prefektúra tá-
jékoztatása szerint tegnap Lénárdfal-
ván és a hozzá tartozó településeken 
is elrendelték a kéthetes vesztegzárat. 
A megyében tegnap 234 új koronaví-
rusos esetet jelentettek, a megyei fer-
tőzöttségi arány 3,71 ezrelék.

Közben Szeben megyében megha-
ladta a 7 ezreléket tegnap a fertőzöttsé-
gi arány, és a többi erdélyi megyében is 
romlik a helyzet. Az ország fele vörös 
övezetnek minősül. Országos szinten 
Szeben megye számít a legfertőzöttebb 
területnek, a közép-erdélyi megyében 
tegnap 7,19 koronavírus-fertőzött jutott 
ezer lakosra. Kolozs megyében sem ja-
vul a járványhelyzet: Kolozsvár térsége 
alig marad el az egykor szászok által 
lakott térség mögött, megyei szinten 
6,9 a fertőzöttségi arány, és tegnap 707 
új megbetegedést jelentettek. Szeben 
megyében ennek fele, 362 volt az új 
eset. Hat ezrelék fölött van a vírusmu-
tató Temes (6,52) és Szilágy (6,46) me-
gyében is. A bánsági megyében tegnap 
405 új esetet jelentettek, míg a Szilágy-
ságban 173 személy teszteredménye 
lett pozitív. Öt ezrelék fölött van a fer-
tőzöttek aránya Bukarestben (5,04) és 
több erdélyi megyében: Biharban 5,54, 
Fehér megyében 5,6 ezrelék, és Arad 
megye is vészesen közelít ehhez az ér-
tékhez, szerdán ezer lakosra 4,93 fertő-
zött jutott. A tegnapi adatok szerint az 
ország fele vörös zónának minősül, 19 
megyében haladta meg a fertőzöttségi 
arány a három ezreléket.

EGYRE SÚLYOSBODIK A JÁRVÁNYHELYZET AZ ERDÉLYI MEGYÉKBEN

Vesztegzár Nagybányán
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Újabb védőmaszkok érkeztek Erdélybe
a magyar kormány közreműködésével
Újabb, mintegy 1,2 millió védőmaszk érkezett Erdélybe Kíná-
ból a magyar kormány közreműködésével – közölte tegnap 
az RMDSZ. A szövetség írlevele szerint a járványhelyzet sú-
lyosbodására tekintettel a Chi Fu Investment Group elnöke, 
Frank Liu jóvoltából és a magyar kormány közreműködésé-
vel érkeztek Erdélybe a védőmaszkok. Az 1,2 millió sebészeti 
maszkból ezúttal is a Szent Ferenc Alapítvány munkatársai 
és a gondozásukban lévő gyermekek, a Caritas Alapítvány 
és a Diakónia Alapítvány munkatársai, valamint 16 erdélyi 
megye iskolái, idősotthonai, egészségügyi intézményei és 
egyházai részesülnek. Az RMDSZ köszönetét fejezte ki Frank 
Liu adományozónak, valamint az adomány kiszállításában 
közreműködő magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium-
nak. Emlékeztettek, hogy az RMDSZ kérésére tavasszal két 
ízben is érkezett gyorssegély Magyarországról. Akkor egye-
bek mellett maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, fertőtlení-
tőszereket kaptak erdélyi intézmények és szervezetek.
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Ütött az óra. Karanténban töltik a következő két hetet a nagybányai lakosok a magas fertőzésszámok miatt

Arafat: csak szűk családi körben töltsük az ünnepeket

A hatóságok szabályozni tudják, hogy mi történik a köztereken, azt azonban 
nem, hogy az emberek mit tesznek otthon, ám akik a tágabb családból is 
vendégeket fogadnak az ünnepekre, még nagyobb koronavírus-fertőzési 
kockázatnak teszik ki magukat – hívta fel a fi gyelmet Raed Arafat, a belügy-
minisztérium katasztrófavédelemért felelős államtitkára. „Nem olyanok 
lesznek az ünnepek, mint régen. Az általános szabályokat már tudjuk: maszk 
szerintem lesz akkor is, távolságtartás lesz akkor is, a zárt terekben akkor is 
lesznek korlátozások minden valószínűség szerint” – jelentette ki az egész-
ségügyi szakember a Digi 24 hírtelevízió kedd esti műsorában. Hozzátette: 
a decemberi ünnepek idején is fog tartani a világjárvány második hulláma, 
és a megfertőződés kockázatának teszi ki magát akkor is majd mindenki, aki 
nem tartja be a szabályokat, ami oda vezethet, hogy január–februárban újfent 
megugrik az esetszám. „Még akkor is tél lesz, ami a kedvenc idénye ennek 
a vírusnak” – kongatta meg a vészharangot Arafat. Annak kapcsán, hogy a 
hatóságok azt tanácsolják mindenkinek, hogy családi körben ünnepeljenek, 
leszögezte: a család azokat az embereket jelenti, akik egy háztartásban élnek. 
A tágabb családi kör már azt jelenti, hogy mások is érkeznek, és nő a kockázat.

Kisbuszokkal segítenék a mentősök munkáját

Kisbuszokat bocsátana a mentőszolgálat rendelkezésére a temesvári polgár-
mesteri hivatal, amennyiben a mentőautók nem lesznek elegendők arra, hogy 
tesztelni tudják a koronavírus-fertőzés tüneteit mutató egyéneket – jelentette 
be Dominic Fritz. Az újdonsült polgármester hangsúlyozta: Temesváron már 
nagyon súlyos a járványhelyzet, emlékeztetve, hogy hétfőre virradóra hat 
idős beteg is meghalt a járványkórházban, mivel üres intenzív terápiás ágy 
hiányában nem tudták őket időben lélegeztetőgépre kapcsolni. Az elöljáró a 
helyi közlekedési vállalattól és más, a polgármesteri hivatal fennhatósága alá 
tartozó szolgáltatóktól gyűjtené össze a mentősök megsegítésére szánt kisbu-
szokat. Elmondta, a hétfői tragédia után kedden sikerült újabb 70, oxigénnel 
ellátott intenzív terápiás ágyat átadni a Covid–19-betegeknek, és próbálnak 
oxigénpalackokat szerezni az otthon ápolt betegek számára is arra az esetre, 
ha már nem lesz hely a kórházakban. Új eszközökkel készülnek a súlyosbo-
dó járványhelyzetre Nagyváradon is, ahol egy olyan speciális mentőautót 
szereztek be, mellyel két fertőző beteg is szállítható egyszerre. Az illetékesek 
szerint a jármű a mentősök által eddig használt, zárt hordágyakat válthatja fel, 
melytől többnyire megĳ edtek a betegek.




