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Kizárólag a beérkező oltóanyag 
mennyiségén múlik, hogy mikor 
nyitják az új oltási központokat 
Kolozsváron, illetve Kolozs me-
gye más településein. A kincses 
városban újabb két hétre meg-
hosszabbították a szigorú korlá-
tozásokat.

 » PAP MELINDA

K észek a lakosok fogadására az 
új oltási központok Kolozsvá-
ron, már csak a vakcina hiány-

zik a működésükhöz – jelentette ki 
a legutóbbi tanácsülésen Emil Boc, 
a kincses város polgármestere. El-
mondta, Kolozs megye székhelyén 
jelenleg 17 oltópont van – 11-et a 
polgármesteri hivatal szerelt fel, 
míg másik 6 egészségügyi intézmé-
nyekben van berendezve –, ezek 
közül azonban jelenleg csak 8 mű-
ködik. A többi is elő van készítve ah-
hoz, hogy beüzemeljen, a személy-
zet is megvan az oltáshoz, és amint 
lesz vakcina, megnyitnak, ígérte a 
városvezető. Boc szerint a kincses 
városban ellenőrzés alatt van az ol-
tási folyamat, az egyetlen akadályt 
a vakcinahiány jelenti, melyért sze-
rinte sem az önkormányzat, sem a 

kormány nem hibás, uniós szintű el-
látási gondokról van szó.

A Napoca FM kedden arról szá-
molt be, hogy az új Kolozs megyei 
oltóközpontok leghamarabb február 
8-án nyithatnak meg. A helyi rádió 
információi szerint ezek többek kö-
zött iskolákban üzemelnek majd, 
azonban utóbbiakban kizárólag a 
pedagógusok kaphatják meg a vak-
cinát, más jogosultak nem. Ilyen ol-
tópont működik majd a kolozsvári 
Iuliu Hațieganu-iskolában, a Szál-
lítási Szakközépiskolában, illetve a 
Ion Creangă-gimnáziumban is. Ko-
lozs megyében vidéken is létesülnek 
újabb oltópontok, Bánff yhunyadon, 
Szászfenesen, Mócson és Csürülye 
községben. Ezekbe csak akkor lehet 
majd regisztrálni az országos online 
platformon, ha már biztosan tudni, 
hogy mikor nyitnak meg.

A mozgásképteleneket 
is beoltják
A kolozsvári polgármesteri hivatal 
tegnap bejelentette, a mozgáskép-
telen, otthonokat elhagyni nem ké-
pes személyek számára is lehetővé 
teszi, hogy megkapják az új típusú 
koronavírus elleni védőoltást. Szá-
mukra külön telefonvonalat üzemelt 
be a városháza szociális igazgatósá-
ga, a 0372-280499-es telefonszámon 
jelentkezhetnek hétfőn, kedden és 
szerdán 8 és 16, csütörtökön 8 és 
17.30, míg pénteken 8 és 14.30 kö-
zött. A jelentkezéskor meg kell adni 
a jogosult személy nevét, személyi 
számát, a személyazonossági igazol-
ványa számát, telefonszámát, illet-
ve a háziorvosa nevét, elektronikus 
postacímét.

Emil Boc polgármester a napokban 
tartott tanácsülésen örömének adott 
hangot, hogy Kolozsváron nagy az 
igény a koronavírus elleni vakcinára, 
és nem a hatóságoknak kell noszo-
gatni a lakosságot. „Örülök, hogy Ko-
lozsváron nagy az oltási kedv” – fo-
galmazott az elöljáró, aki elmondása 
szerint maga is a lehető leghamarabb 
beoltatja magát, amint az a közigaz-
gatásban dolgozók számára is lehe-
tővé válik. „Beoltatom magam, mert 
úgy gondolom, hogy erre szükség 
van a közegészség, a munkahelyek 

és a bérek megmentése érdekében” 
– fogalmazott a polgármester. Emlé-
keztetett, jelenleg a 65 éven felettiek 
és krónikus betegek oltása zajlik, és 
úgy vélte, hogy a prioritáslista bőví-
tésével még nagyobb tumultusra kell 
számítani a kolozsvári oltópontokon.

Maradnak a korlátozások
A polgármester szerint egyébként a 
kolozsváriak nagy oltakozási kedve 
azt jelzi, hogy továbbra is felelősség-
teljesen viszonyulnak a járványhoz. 
Úgy vélte, a kincses város lakossága 
az elmúlt hónapokban felelős maga-
tartásról tett tanulságot, és ha tovább-
ra is betartja az óvintézkedéseket, 
február elején végre szabadulhat a 
vörös zónából. „Jó úton haladunk efe-
lé, de az eredmény mindannyiunkon 
múlik” – mondta Boc. Rámutatott: 
a vörös zónából való kikerülés az is-

kolák megnyitása szempontjából is 
fontos lenne, hiszen a sárga forgató-
könyv szerint az elemisták és a végzős 
osztályok tanulói, a nyolcadikosok és 
tizenkettedikesek visszatérhetnének 
az iskolapadba.

Bár Kolozsváron folyamatosan csök-
ken az esetszám, a megyei vészhelyze-
ti bizottság keddi döntése értelmében 
a kincses város további két hétig vörös 
zónának minősül, így érvényben ma-
radnak a szigorú korlátozások. A Ko-
lozs megyei prefektúra Facebook-ol-
dalán közzétett határozat szerint a 
megyeszékhely és még másik 15 Kolozs 
megyei közigazgatási egység tegnap 
éjféltől további két hétig erősen fertő-
zött településnek számít, a Kolozsvár 
mellett Kisbács, Apahida, Erdőfelek, 
Egeres és a zömében magyarok lakta 
Szék is. A kincses városban így a kö-
vetkező két hétben sem nyithatnak ki 
az éttermek, kocsmák, melyek a téli hi-
degben is csak a teraszokon fogadják 
a vendégeket. Erdély fővárosa novem-
ber óta folyamatosan vörös zónának 
minősül, kedden 3,72 ezrelék volt az új 
fertőzéses esetek száma.

Több oltás kellene
Vélhetően a több hónapja tartó szi-
gorú korlátozások is hozzájárulnak 
ahhoz, hogy országos szinten Kolozs 
megyében van a legnagyobb érdeklő-

dés az új koronavírus elleni vakcinák 
iránt, így amint meghirdetik az új 
helyeket a regisztrációs platformon, 
azonnal betelnek. Kolozs megyében 
átlagosan 1100 személyt oltanak be 
naponta, mondta el a Krónikának Mi-
hai Moisescu-Goia, a Kolozs megyei 
közegészségügyi igazgatóság (DSP) 
ügyvezető igazgatója. A közép-erdélyi 
megyében január 25-éig több mint 19 
ezer adag oltóanyagot adtak be.

Bár az egyébként népes megye 
mintegy 720 adag oltóanyagot kap 
naponta, Mircea Abrudean prefek-
tus szerint ennél sokkal nagyobb 
mennyiségre lenne szükség, ezért 
a kormánymegbízott már hetekkel 
ezelőtt kérést intézett az országos 
oltási kampány vezetőségéhez, hogy 
a nagy oltási kedv és a magas fertő-
zöttségi szint miatt Kolozs megyének 
utaljanak több oltóanyagot.

Erdélyi tudósítások 2021. január 28.
csütörtök

ÚJABB KÉT HÉTIG VÖRÖS ZÓNA MARAD A KINCSES VÁROS, KÉSZEK AZ ÚJ OLTÓPONTOK

Hiányzik a vakcina Kolozsváron   
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Készenlétben. Újabb 9 oltópontot üzemelnének be a kincses városban, ha lesz elegendő vakcina

Kilátástalanság 
Kárpátalján

Ukrajna úgy viselkedik, mint a kamasz, akit na-
gyobb termetű osztálytársai rendre megvernek, 
ellopják értékes táskáját, benne kedvenc tár-
gyaival, ő pedig tehetetlen dühében padtársa 
öccsének oszt ki pofonokat. A százötven ezres 
kárpátaljai magyarság – a többi kisebbség mel-
lett – évek óta elszenvedője annak az ukrán 
bosszúhadjáratnak, amely elsősorban az oro-
szokat és a Krímet elfoglaló, Ukrajna keleti részét 
destabilizáló Oroszországot célozza. A nemzet-
társait védő, azokat támogató Magyarországot 
Kĳ ev olyan vehemenciával támadja, mintha a 
budapesti Liszt Ferenc repülőtér kifutóján ma-
gyar Gripenek sorakoznának készen az ukrán 
főváros bombázására. De ez utóbbi a kisebbik 
gond. Magyarország híresen „jól bírja” a külföl-
di fenyegetéseket, vállalja a konfl iktusokat. Azt 
viszont nehezebb megemészteni, amikor a meg-
szerzett kisebbségi jogok megnyirbálása mellett 
kommandósok kíséretében tartanak házkutatást 
az érdekképviseleti szervezet székházában és a 
magyar főiskola épületében.

Mit tehet ebben a helyzetben Magyarország? 
Ahol lehet és érdemes, diplomáciai nyomásgya-
korlással élhet. Ezt meg is teszi a NATO–Ukraj-
na-bizottság üléseinek blokkolásával. Folytatnia 
kell az elsősorban gazdasági jellegű támogatási 
programokat, amelyek ezerszer többet érnek a 
kárpátaljai közösségnek a harcias nyilatkozatok-
nál, együtt érző aggodalmaskodásnál. Semmi-
képpen sem szabad megszakítania a kétoldalú 
államközi párbeszédet, a dialógus hiánya ugyan-
is csak erősíti a radikális, szélsőséges hangokat. 
A magyar–ukrán egyeztetésekkel párhuzamosan 
kellene erős szövetségeseket találni a nemzeti 
kisebbségek eddig létező jogainak megtartásá-
ért érvelő állásponthoz. Ez utóbbi nélkül most 
szinte lehetetlen küldetésnek számít a kárpátal-
jai helyzet jó irányba térítése.

Befolyásos szövetségesekre viszont Magyaror-
szág egyelőre nem számíthat Ukrajna ügyében. 
Az Egyesült Államok és az Európai Unió megha-
tározó országai a magyartól eltérő érdekek men-
tén viszonyulnak Ukrajnához. A kĳ evi diplomácia 
már dolgozik Joe Biden amerikai és Volodimir 
Zelenszkĳ  ukrán elnök találkozóján. Az egyesült 
államokbeli elnökválasztást felvezető kampány-
ban republikánus részről Bident azzal vádolták, 
hogy 2014-ben még alelnökként egymilliárd dol-
láros segély megvonásával fenyegette meg Petro 
Porosenko akkori ukrán elnököt, ha nem a fi át, 
Huntert nevezik ki az ukrán gázipari cég, a Bur-

isma Holdings igazgatótanácsi tagjának. Német-
ország, Franciaország, így az EU vezetői számára 
is Ukrajna egy hasznos rajzszög, amellyel Orosz-
országon sebet ugyan nem lehet ejteni, de kelle-
metlen szúrásokhoz bármikor alkalmas. Azok a 
fránya érdekek, amelyek a nemzeti kisebbségek 
uniós jogvédelmének esélyét elkaszálták, Kĳ ev 
kapcsán sem hiányoznak, igaz, ezúttal más mo-
tivációk mentén. Ami azt jelenti, hogy felesleges 
illúziókeltés helyett érdemes a megfelelő szóval 
összefoglalni a kárpátaljai magyarok közeljövő-
jét: kilátástalanság.
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Átszervezéseket tervez a Szilágy Megyei Tanács
Átszervezést tervez a Szilágy Megyei Tanács – számolt be 
az Agerpres. A cél az intézmény hatékonnyá tétele, ennek 
érdekében több osztályt átszerveznek, alkalmazottakat 
elbocsátanak, míg a maradó személyzet béremelésre 
számíthat. Az átalakításokról mai ülésén szavaz a döntés-
hozó testület. Dinu Iancu Sălăjanu tanácselnök elmondta: 
megszüntetik a nemzetközi kapcsolatok osztályt, melynek 
eddig sem volt számottevő tevékenysége. Elbocsátanak 
egy-két alkalmazottat a megyei könyvtártól, a megyei 
kulturális és művészeti központtól és a megyei múzeumtól 
is. A megyei elöljáró szerint ezzel 170 ezer lejt sportolnak, a 
pénzt a sofőrök bérének emelésére fordítják. Az intézmény-
nél 163 állás van, ebből 116 van betöltve.




