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HIVATALOSAN IS VÖRÖS ZÓNA A KINCSES VÁROS, SZIGORÍTOTTAK A KORLÁTOZÁSOKON

VEZÉRCIKK

Kolozsváron is kell a zöldkártya

BALOGH
LEVENTE

Hivatalosan is vörös zónának
minősül péntektől Kolozsvár és
a szomszédos Szászfenes, így az
éttermeket, kulturális intézményeket és sportlétesítményeket
csak a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők használhatják.
» PAP MELINDA

Változik a menü. Péntektől már csak védettségi igazolvánnyal látogathatók
a kolozsvári éttermek, kávézók, akárcsak a sportesemények, koncertek

védettségi igazolvány felmutatása az
éttermekbe, kávézókba, mozikba vagy
rendezvényekre látogatók számára.
A csütörtöki határozat több, szintén 3
ezrelék feletti fertőzöttségi mutatóval
„büszkélkedő” Kolozs megyei községre, Ajtonyra, Bábolnára, Alsójárára és
Nemeszsukra is vonatkozik. A felsorolt
korlátozások a következő két hétre érvényesek.
Kolozs megyében egyébként a kórházak is készülnek az egyre nagyobb
számú koronavírusos fertőzött foga-

Csúszópénzért elengedték a karantént a határon
A határrendészet több Szatmár és Máramaros megyei alkalmazottja ellen indított bűnvádi eljárást az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), miután
tetten érték egy petei kollégájukat, hogy csúszópénz ellenében felmentett a
karantén alól egy vörös zónából érkezett oltatlan beutazót. A két határ menti
megye határrendészetének több alkalmazottjánál csütörtökön tartott házkutatásokat a DNA, a korrupció gyanúja azután merült fel ellenük, hogy társukat
tetten érték az ügyészek, írta csütörtöki közleményében a DNA. Eszerint a petei
határrendészt csütörtökön rajtakapták, hogy 200 eurót fogadott el egy beoltatlan beutazótól, hogy elengedje számára a karantént. A korrupcióval gyanúsított
határrendészek ellen csúszópénz elfogadása vagy abban való bűnrészesség,
számítógépes csalás, hamis nyilatkozattétel és okirat-hamisítás a vád. Az ügyészek szerint 50 és 100 euró közötti összegeket kaptak a mulasztásért. A DNA a
csütörtöki tettenérést a magyar hatóságok segítségével készítette elő.

dására. Mihai Pandrea, a dési városi kórház menedzsere bejelentette,
hogy ezentúl csupán beoltott alkalmazottakat enged dolgozni az intézmény Covid-osztályán, számolt be a
Transilvania Reporter. Hangsúlyozta: nincs arra vonatkozó jogszabály,
hogy a koronavírus elleni vakcina
beadatására kötelezze a munkatársait, de hozhat olyan belső intézkedést,
hogy áthelyezi őket másik osztályra.
A menedzser szerint ezzel a jelenleg
Covid-betegeket kezelő orvosok, aszszisztensek, ápolók jelentős pénzöszszegtől esnek el, de vállalniuk kell
döntésük következményét.
Ezzel szemben Aradon háromnaponta tesztelni fogják a megyei sürgősségi kórház azon alkalmazottait, akik
nem oltatták be magukat. Az intézmény vezetőségének döntése mintegy
1400 személyt érint, őket hétfőtől tesztelik antigén gyorstesztekkel, és nem
kell fi zetniük ezekért. Lenuţa Timiş
orvos-igazgató szerint az intézkedéssel elejét vennék az egészségügyi intézménynél dolgozók, illetve a beutalt
páciensek megfertőződését. A háromnaponkénti tesztelés addig tart, amíg a
fertőzöttségi arány 1,5 ezrelék alá csökken a városban, írta az Agerpres.

Kifizetik az „osztálypénzt” Sepsiszentgyörgyön
» BÍRÓ BLANKA
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inden oktatási intézményt támogat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, éppen azért, hogy a szülőket ne terheljék többletkiadásokkal
– jelezte csütörtöki sajtótájékoztatóján
Antal Árpád polgármester. Arra hívta
fel a sepsiszentgyörgyi iskolások és
óvodások szüleinek figyelmét, hogy a
jövőben ne tegyenek eleget a pedagógusok kérésének, ha anyagi hozzájárulást kérnek az oktatási intézmények
alapvető kellékeinek beszerzéséhez,
mert mindezt fedezi a város. „Évek
óta próbálom diplomatikusan jelezni
a tanintézeteknek, hogy nem elfogadható, ha pénzt kérnek a szülőktől
a különböző higiéniai vagy alapvető
oktatási tevékenységhez szükséges

eszközökre. Idén az a döntés született, hogy az oktatási intézményekre
fordított több millió eurós támogatás
mellett további összegeket bocsátunk
a tanintézetek rendelkezésére, azzal a
szigorú feltétellel, hogy nem kérhetnek több pénzt a szülőktől” – emelte ki
a polgármester.
Az oktatási intézmények 150 lejt igényelhetnek minden óvodás gyermek
után, 100 lejt minden kisiskolás és
50 lejt minden 5–12. osztályos tanuló
után. „Ha egy óvónőnek a csoportjába 20 gyerek jár, összesen 3 000 lejt
kaphat, ebből megvásárolhatja a csoport számára szükséges eszközöket,
viszont nem kérhet pénzt a szülőktől
vécépapírra, krétára, ceruzára, vagy
további alapvető kellékekre. Amenynyiben a pedagógusok továbbra is

hasonló alapeszközökre kérnek pénzt
a szülőktől, kérem, hogy jelezzék azt”
– fordult a lakosokhoz Antal Árpád.
Kifejtette, azt megérti és nem ellenzi,
ha táborra, folyóirat-rendelésre, munkafüzetekre kérnek pénzt a szülőktől.
Az is elképzelhető, hogy közös döntés
alapján növelni szeretnék a kényelmet, és például szőnyeget vásárolnak,
de az legyen a természetes, hogy nem
kérnek pénzt. Nehéz megváltoztatni a
kialakult reflexeket, de egy „normális
társadalomban” nem fordulhat elő,
hogy osztálypénzt gyűjtenek – szögezte le a polgármester. Sepsiszentgyörgyön ebben a tanévben összesen 1754
óvodás, 2820 elemi osztályos, 2374 általános iskolás, valamint 3 199 középés szakiskolában tanuló gyermeket
tartanak nyilván.
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éntektől lépnek életbe az újabb
korlátozások Kolozsváron – döntött csütörtökön a megyei vészhelyzeti bizottság. A kincses városban
már kedden több mint 3 aktív fertőzött
jutott ezer lakosra, a hatóságok azonban kivártak, remélve, hogy javul a
járványhelyzet. Csütörtökre azonban
már 3,73 ezrelékre nőtt a fertőzöttségi
arány, így az illetékes testület újabb
korlátozások bevezetéséről döntött.
A szigorítás a megyeszékhely mellett
a Kolozsvár alvóvárosának számító
Szászfenest is érinti, ahol 3,80 ezreléken áll a fertőzöttségi mutató.
A megyei vészhelyzeti bizottság
határozata értelmében a mozik és a
beltéri koncerthelyszínek csak kapacitásuk 50 százalékával működhetnek,
míg a sportrendezvényeken a férőhelyek 30 százaléka foglalható el. Kültéri
rendezvényeket legtöbb ezer személy
részvételével lehet tartani, számukra
kötelező a maszkviselés. A beltéri magánrendezvényeken, lakodalmakon,
keresztelőkön stb. legtöbb 200 személy vehet részt.
A testület arról is határozott, hogy
péntektől Kolozsváron is kötelező a
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Európa,
a peremvidék

Bár az ausztrálok közvetlenül Franciaország orrára csapták rá
az ajtót a tekintélyes összegű tengeralattjáró-ügylet lemondásával, egész Európa felszisszent. Hiszen az ezzel párhuzamosan a három angolszász ország, az Egyesült Államok, az
Egyesült Királyság és Ausztrália között megkötött védelmi és
biztonsági együttműködési megállapodás azt jelzi: kontinensünk – pontosabban az annak nyugati és középső részét elfoglaló Európai Unió – egyre jobban sodródik a világpolitika
pereme felé. Illetve nem csupán magától sodródik, mivel Washington – stratégiai prioritásainak újragondolásával – maga
is aktívan hozzájárul ahhoz, hogy az oldalvonalra kerüljön. A
három részt vevő ország angol nevének kezdőbetűi nyomán
AUKUS-nak nevezett kezdeményezés legelső projektje, hogy
Ausztrália felmondta a Franciaországgal megkötött tengeralattjáró-vásárlási szerződés, amely miatt Párizs 56 milliárd
dollártól esik el, helyette pedig Nagy-Britanniától vásárol
atommeghajtású búvárhajókat. Ausztrál szempontból már
csak azért is jobb üzletről van szó, mert a franciák dízel-elektromos tengeralattjárókat szállítottak volna, márpedig ebben
a műfajban ha valaki megengedheti magának, hogy atomtengeralattjárókat vásároljon, nemigen érdemes gondolkodni, hogy belemenjen-e az üzletbe. Azonban az ügy jóval
túlmutat a tengeralattjáró-bizniszen. Ezt jelzi, hogy az ügylet
kútba esésének, illetve az AUKUS-megállapodás megkötésének hírére az EU vezető politikusai, illetve az Unió legbefolyásosabb tagállama, Németország kormányának illetékesei is
úgy ugrottak fel, mintha darázsfészekre ültek volna.
Az ugyanis, hogy a háromoldalú megállapodásról csak
annak megkötése után értesült a nyilvánosság, azt jelzi: az
amerikaiak és az EU-ból immár kilépett britek számára már
mások a prioritások, mint az egyébként a NATO-ban is szövetséges EU-tagállamok számára. Ezért aztán nem is nagyon
kötötték a szövetségesek orrára, mire készülnek. Talán nem
tévedünk nagyot, ha feltételezzük, hogy a megállapodás legfőbb szorgalmazója Washington volt. Miközben ugyanis Donald Trump tavalyi elnökválasztási veresége után demokrata
párti utódja, Joe Biden azzal biztatta Európát, hogy országa
visszatér a nemzetközi porondra szövetségesei mellett, ez
valójában azt jelenti, hogy az általa fontosabbnak tartott
térségekben erősíti meg stratégiai jelenlétét az általa ebben
hasznosabbnak vélt szövetségesekkel. A washingtoni illetékesek szerint pedig jelenleg – és a jövőben, középtávon is –
ez a térség Délkelet-Ázsia, ahol megpróbálja visszaszorítani
a világgazdaság és a világpolitika színpadán magának egyre
több rivaldafényt követelő Kína előretörését. Mindezt az is
igazolja, hogy a megállapodás egyik főszereplője a térség
egyik legnagyobb, és a kínai terjeszkedést aggodalommal
ﬁgyelő országa, Ausztrália. Nagy-Britannia részvétele pedig
egyrészt azt jelzi, hogy Washington megpróbálja ezzel az eszközzel is minél jobban leválasztani az EU-ról Londont, másrészt azt is, hogy ez egyáltalán nincs a britek ellenére, sőt az
ilyen, stratégiai autonómiát jelző lépések megtételének lehetőségében testesül meg az EU-ból való kilépés előnye. Persze
Washington célja az, hogy az európai országokat megtartsa
szövetségeseiként – ugyanakkor az is célja, hogy elejét vegye, hogy az Európai Unió a riválisává váljon. A jelek szerint
az amerikai geostratégia egyik legfőbb eleme továbbra is az,
hogy egy erős, egységesebb Európa, kiegészülve akár Oroszországgal, fenyegetést jelenthet az amerikai érdekekre. (Nem
mintha a mai, putyini Oroszország annyira kívánatos partner
lenne, de sohasem lehet tudni, hogyan fordul a történelem
kereke). Ezért megpróbálja elejét venni, hogy az öreg kontinens képes legyen megkérdőjelezni a primátusát, többek
között azzal, hogy az európai országokkal inkább egyenként
tárgyal és köt megállapodásokat. Persze lehet ugyanakkor,
hogy éppen ez lesz az az utolsó csepp a pohárban, amely
végre rákényszeríti a lényeges dolgokkal való foglalkozástól
irtózó európai vezetőket, hogy döntsenek egy ütőképes közös, uniós haderő létrehozásáról. A mostani fejlemények a
térségünk szempontjából sem mellékesek. Úgy tűnik, hogy
ha Európa, mint komoly tényező a háttérbe szorulhat is, azért
vannak bizonyos országok, amelyek továbbra is kiemelten
fontosak maradhatnak Washington számára.
Ilyen többek között Románia is, amely fekvése, és a regionális hatalommá válásra vonatkozó ambíciói miatt egyre
inkább Washingtonnal is szembe kerülő Törökország bizonytalan ponttá válása miatt lehet továbbra is Amerika európai
előretolt bástyája. Más kérdés, hogyan lavíroz majd a politikáját rendszerint a térségben legbefolyásosabb hatalom kritikátlan kiszolgálására alapozó Bukarest, ha az EU brüsszeli
irányítói, valamint a fontosabb európai kancelláriák, illetve
Washington között tartósan feszültté válik a viszony.

