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Megháromszorozódott az első 
félévben illegális határátlépé-
sen tetten ért személyek száma 
Romániában a tavalyi azonos 
időszakhoz képest – derül ki 
a határrendészet féléves jelen-
téséből.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A határrendészet a honlapján 
csütörtökön közzétett jelentés-
ben közölte: az első félévben 

8758-an próbálták törvénytelenül 
átlépni az ország határait, közülük 
4867-en Romániába tartottak, 3891-
en pedig Romániát próbálták elhagy-
ni. A számok több mint háromszoros 
növekedést jeleznek a tavalyi első fél-
év adataihoz (2912, 1491, 1421) képest. 

Amint a határrendészet részletezte, a 
határsértők 60 százaléka a zöldhatá-
ron próbált átjutni. Ezt a módszert leg-
inkább a Romániába tartó bevándor-
lók alkalmazták. Az országot elhagyni 
próbálók közül a legtöbben jármű-
vekben bújtak el. Újdonságként emlí-
tették, hogy a bevándorlók immár vízi 
úton is próbálkoznak ott, ahol a Duna 
vonalán húzódik Románia határa. A 
határrendészet 1226 bevándorlócso-
portot állított meg, amelyekben 315 
embercsempészt azonosított. További 
330 személyről állapította meg, hogy 
részt vett az embercsempészetben. A 
Romániába tartó bevándorlók több-
ségét már azelőtt sikerült megállítani, 
hogy beléptek volna az országba. A 
határrendészek a szerb hatóságokkal 
együttműködve 28 737 személy illegá-
lis határátlépését akadályozták meg a 

vizsgált időszakban. A bevándorlók 
Afganisztánból, Szíriából, Irakból, 
Pakisztánból, Törökországból, Ma-
rokkóból, Bangladesből, Algériából, 
Tunéziából és Indiából származtak. A 
tiltott határátlépésen vagy ennek kí-
sérletén tetten ért bevándorlók közül 
2883-an kértek menedéket Romániá-
ban – áll a féléves jelentésben.

A határrendészet arról is beszá-
molt, hogy az első hat hónapban 106 
olyan jármű belépését akadályozta 
meg a Környezetvédelmi Őrséggel 
együttműködve, amelyek több mint 
4600 tonna szemetet próbáltak be-
hozni Romániába. Az elmúlt fél 
évben a romániai sajtó többször ar-
ról cikkezett: jelenséggé vált, hogy 
nyugat-európai cégek úgy próbálnak 
megszabadulni a hulladéktól, hogy 
Romániába exportálják.
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Feltett kézzel
a negyedik hullám előtt?

Az embernek néha az az érzése, hogy a román kormány elen-
gedte ezt az egész koronavírus elleni oltásos dolgot, a lovak 
közé dobta a gyeplőt, és feltett kézzel várja a járvány sokkal 
agresszívabbnak ígérkező, az indiai eredetű delta variáns 
okozta negyedik hullámát. Vagy a legjobb esetben is addig 
halogatja a szükséges óvintézkedéseket, amíg már késő 
lesz. Azt persze az összes kormányilletékes folyamatosan 
mantrázza, hogy az oltás az egyetlen megoldás, azonban az 
embereket oltakozásra ösztönző, konkrét intézkedések ter-
véről nem, vagy csak alig hallani. Mindez olyan körülmények 
között zajlik, hogy a járvány Európa egyre több országában 
ismét berobbanóban van, a franciák már közölték is, hogy 
náluk elkezdődött a negyedik hullám, míg a britek a növekvő 
esetszámok ellenére is lazítottak – igaz, ezt a jó átoltottságú 
mutatók mellett a jelek szerint nyugodtan meg is tehették. 
Romániában viszont éppen arról van szó, hogy úgy akarnak 
augusztus elsejétől ismét lazítani, hogy a népesség védett-
sége legfeljebb 44 százalékos – ráadásul nagy részük olyan, 
aki a fertőzés egy korábbi vírusvariáns okozta formáján esett 
át, így kitettebb a delta variánsnak az oltottaknál.

Félreértés ne essék: egyáltalán nem vagyok lezáráspár-
ti, én magam is azt szeretném, ha a lehető leghamarabb az 
összes korlátozást feloldanák. Csakhogy ehhez az összes 
mérvadó egészségügyi szakember egybehangzó véleménye 
szerint az szükséges, hogy legalább az emberek 70 száza-
léka beoltassa magát, ezzel ugyanis komoly esély nyílik a 
közösségi immunitás kialakulására. A kormány viszont né-
hány vérszegény, senkihez el nem jutó kampányvideón és az 
oltás fontosságának folyamatos ismételgetése mellett vajmi 
keveset tesz az átoltottság növelése érdekében. Persze üd-
vözlendő, hogy a tervek szerint a beoltatlan egészségügyi 
dolgozóknak kötelezően teszteltetniük kell majd magukat, 
és a tesztet saját zsebből kell fi zetniük, illetve hogy különfé-
le tombolákat vagy vakcinalottót szerveznének az oltást fel-
vevők között. Csakhogy az oltások elleni uszítás okozta kár 
mértéke alapján ez aligha ígérkezik elegendőnek. Azonban 
Florin Cîțu miniszterelnök tűzzel-vassal tiltakozik még a gon-
dolata ellen is annak, hogy legalább bizonyos csoportok szá-
mára kötelezővé tegyék a vakcinákat, ehelyett a lazításokról 
beszél az újabb járványhullám küszöbén. Nagyon úgy tűnik, 
hogy Cîțu az oltási kampányt – illetve annak beáldozását – is 
bedobta a vezető kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöki tisztségéért folytatott küzdelemben, és többek között 
azzal is meg akarja nyerni a tisztújító kongresszusra érkező 
oltásszkeptikusabb vidéki pártküldötteket, hogy nem for-
szírozza a nagyobb átoltottsághoz vezető intézkedéseket – 
miközben a szavak szintjén ő maga is folyton azt hajtogatja, 
hogy a járvány terjedése ellen az oltás az egyetlen megoldás.

Ez a következetlenség azonban visszaüthet. Hogy a lakos-
ság jelentős része továbbra is szkeptikus a járványveszély-
lyel és az oltás szükségességével kapcsolatos kormányzati 
kommunikációval szemben, pontosan annak az eredménye, 
hogy a politikum hitelessége az utóbbi időkben még jobban 
megkopott, pedig korábban sem verdeste az eget. Sokan 
inkább hisznek az összeesküvés-elméleteket gyártó sarlatá-
noknak, mint az egészségügyi szakembereknek, csak azért, 
mert utóbbiak véleményét a politikusokhoz kapcsolják. Ilyen 
körülmények között, ha már maga a kormány is elismeri, 
hogy az oltás az egyetlen megoldás a járvány terjedése és 
a fertőzés súlyos, akár halálos formái ellen, a kabinetnek 
mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül minél többen megkapják a vakcinát.

Ha már a franciákat amúgy is százötven éve kritikátlanul 
majmolandó példának tekintik, most is követhetnék az otta-
ni precedenst. A párizsi kormány ugyanis nem lacafacázott: 
az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé tette a vak-
cinát, utazni, vendéglátóhelyre, színházba vagy múzeumba 
pedig csakis védettségi igazolvánnyal lehet bejutni.

Persze a hirtelen öntudatossá váló oltásellenesek közül 
ezt sokan az egyéni jogaik korlátozásaként panaszolnák fel. 
És normális esetben valóban minden joguk meglenne arra, 
hogy olyan ökörségekben higgyenek, miszerint az oltással 
Bill Gates chipet akar juttatni a szervezetükbe. Amikor azon-
ban ezzel mások – a többi oltatlan és a krónikus betegek, 
vagy az oltást egészségügyi okokból felvenni nem tudó em-
ber – egészségét és életét veszélyeztetik, már nem az ő egyé-
ni jogaikról van szó. Amíg azonban maga a miniszterelnök 
adja alájuk a lovat a következetlenséggel és a politikai cé-
lokat szolgáló kétkulacsos kommunikációval, addig csupán 
a saját és a kormány hitelességét csorbítja még jobban. Na 
és persze az oltási kampány sikerét – ezzel pedig a lakosság 
egészségét – kockáztatja.
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Háromszor több lett a határsértő

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A szatmárnémeti önkormányzat a 
városi strandot üzemeltető Beny 

Alex Kft .-vel kötött koncessziós szer-
ződés felbontását kezdeményezi, mi-
vel a vállalkozó partner nem tartotta 
be a megegyezés feltételeit – jelen-
tette be csütörtökön Kereskényi Gá-
bor, a megyeszékhely polgármestere. 
Hangsúlyozta, ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a szatmáriak visszakapják a 
városi strandot. „Második éve zár-
va tartanak, megfosztva ezáltal egy 
fontos közszolgáltatástól a városunk 
lakóit, ezért megtesszük a szükséges 
lépéseket, és visszaadjuk a strandot 
a szatmáriaknak” – szögezte le Face-
book-bejegyzésében az elöljáró.

Kereskényi a helyi sajtónak amúgy 
azt mondta, ha sikerülne visszasze-
rezni a strand üzemeltetési jogát, úgy 
az önkormányzat a lehető leghama-
rabb megnyitná a szabadidős létesít-

mény kapuit. Kereskényi elmondása 
szerint az ügyet elemző bizottság tag-
jai egyhangúlag egyetértettek abban, 
hogy a bérlők nem teljesítették szer-
ződéses kötelezettségeiket, viszont a 
végső döntést a helyi közgyűlésnek 
kell meghoznia. „A parkolók és a 
gyógyfürdő-szolgáltatásokkal ellá-
tott háromcsillagos szálloda megépí-
tése sem történt meg” – részletezte 
az RMDSZ-es polgármester. A Face-
book-posztjánál látható hozzászólá-
sok tanúsága szerint a város lakosai 
örülnek a bejelentésnek, alig várják, 
hogy újra csobbanhassanak.

Kereskényi Gábor azonban nem 
zárja ki annak a lehetőségét, hogy a 
szerződésbontás pereskedéssel fog 
járni, és így gondolják a Beny Alex 
Kft .-nél is. A strand üzemeltetőjé-
nek képviselői a PresaSM hírportál-
nak csütörtökön úgy nyilatkoztak: 
a koncessziós szerződés békés fel-
bontását javasolták, ám 26 millió 

lej kártérítés kifi zetését követelik. 
„Bizonyos feltételek mellett szeret-
nénk felbontani a szerződést, mivel 
7 millió eurót fektettünk be olyan in-
gatlanokba, amelyeket nem tudunk 
visszaszerezni. A helyi tanács – a 
koncessziós szerződés révén – vál-
lalta, hogy tehermentesítve adja a 
földet. A későbbiekben olyan ügyek 
miatt varrtak pereket a nyakunk-
ba, amelyekben nem mi voltunk 
a hibásak, és 8 millió lejt kértek 
tőlünk” – nyilatkozta Beniamin 
Țânțaș. Hozzátette: ha ebben az év-
ben megnyitották volna a strandot, 
új perekkel és károkkal kellett vol-
na szembenézniük. Ha a városháza 
és a helyi tanács nem egyezik bele 
a szerződés békés felbontásába, és 
az általuk végrehajtott beruházások 
megtérítésébe, bírósághoz fordul-
nak, aminek lehetséges következ-
ménye a strand további több éves 
zárva tartása.

Szatmár: szerződésbontással a csobbanásért

FO
RR

ÁS
: 

PO
LI

ŢI
AD

EF
RO

NT
IE

RĂ
.R

O

Az országot elhagyni próbálók közül a legtöbben járművekben bújtak meg




