
Kemény támadást 

intézett szerda esti 

televíziós nyilatkoza-

tában a bankok és a 

kőolajipari vállalatok 

ellen Mihai Tudose 

kormányfő, aki szerint 

a jövedéki adó emelé-

se nyomán nem nő az 

üzemanyagok ára.

Fennáll a lehetősége, hogy 
nyilvánosságra hozzák 
azoknak a bankoknak 

az adatait, amelyek kiviszik 
Romániából itt szerzett pro-
fitjukat, hogy a lakosság is 
megtudja, „melyek azok a 
pénzintézetek, amelyek lop-
nak tőlünk” – idézi a News.ro 
hírügynökség Mihai Tudose 
kormányfőnek az Antena 3 
hírcsatorna szerda esti mű-
sorában elhangzott kijelenté-
sét. „Senki sem tudja felfogni, 
hogy egy bank öt, hét, tíz éve 
veszteségesen működik. Az in-
gatlanon azt írja, hogy bank, 
nem azt, hogy Vöröskereszt. 
Az urak túláradó fantáziáról 
tesznek tanúbizonyságot, ami-
kor profitjuk kihelyezéséről 
van szó. Ez így nem mehet to-
vább” – jelentette ki a román 
miniszterelnök a tévéműsor-
ban. Hozzátette, Ionuţ Mişa 
pénzügyminiszter már tár-
gyalt a Romániában működő 
pénzintézetek képviselőivel, 
akiknek néhány hetük van ar-
ra, hogy „újragondolják stra-
tégiájukat”. Ellenkező esetben 
– mondta Tudose – a kormány 
kimondottan a bankokat meg-
célzó intézkedéseket fogana-
tosít, és bizonyos adatokat is 
nyilvánosságra hozhatnak. A 
kormányfő szerint „negyven 
bankból húsz jó, tizenkilenc jó 
útra térőben van, egy pedig azt 
hiszi magáról, hogy mindenki-
nél okosabb”.

Múlt héten egyébként a pénz-
ügyminiszter arról beszélt, 
hogy a Romániában tevékeny-

kedő bankok hetven százaléka 
nem fizetett nyereségadót az 
elmúlt öt évben. 

Kormányfő: nem drágul az 
üzemanyag

Mihai Tudose a România Tv 
műsorában eközben a kőolaj-
ipari vállalatokat vádolta meg 
azzal, hogy a hétcentes extra 
jövedéki adó eltörlése nyomán 
nem csökkentették a benzin 
és a gázolaj árát töltőállomá-
saiknál. „2016-ban megszün-
tették a jövedéki adót, és nem 
csökkentek az árak. A vállala-
tok bebizonyították, hogy nem-
igen volt profitjuk sem. Lássuk, 
ha újra bevezetjük (a jövedé-
ki adót – szerk. megj.), akkor 
emelik? Én úgy gondolom, nem 
nőnek az árak. Az a romanti-

kus időszak véget ért, amikor 
azt csináltak itt, amit akartak” 
– szögezte le a kormányfő a kő-
olajipari vállalatokra utalva. 
Kilátásba helyezte ugyanak-
kor a kőolajipari bányajáradé-
kok szintjének módosítását. 
Mint mondta, jelenleg tárgyalá-
sok zajlanak az érintett cégek 
képviselőivel. „Ez természete-
sen nem jelent zsarolást. Azt 
jelenti, hogy végre nem más-
fajta, hanem hivatalos párbe-
szédet folytatunk velük. Erős 
államot akarunk, amely barát-
ságos azokkal, akik korrektül 
járnak el. A többiekkel szem-
ben csak erős” – fogalmazta 
meg Tudose.

Meglátása szerint a jövedéki 
adók emelése nem befolyásol-
ja negatívan a polgárok életét.

„Első helyen állunk Európá-

ban a közúti balesetekben tör-
tént elhalálozások terén, és 
nem azért, mert rossz autóink 
lennének vagy a romániai sofő-
rök rosszul vezetnének, hanem 
a közúti infrastruktúra mi-
att. Felbukkan éjjel a ló, a sze-
kér, a gödör, a nagyon keskeny 
út hirtelen balra tér, nincse-
nek autópályáink. Mindenünk 
megvan ahhoz, hogy a szociá-
lis szolgáltatások terén tarta-
ni tudjuk a stabilitást, de nem 
tudom, meddig tudunk még 
várni, hogy elkészítsük ezt a 
fajta infrastruktúrát. És akkor 
gyorsabban fel kell töltenünk 
a költségvetést” – indokol-
ta a jövedéki adó emelésének 
szükségességét Mihai Tudose. 
Mint arról korábban írtunk, a 
szeptembertől tervezett intéz-
kedéstől már idén több mint 

egymilliárd euró költségvetési 
bevételt remél a kormány, ám a 
fuvarozók máris jelezték, hogy 
inkább külföldön tankolnak, to-
vábbá tiltakozásra és drágítás-
ra készülnek.

Iolu: Tudose hazudik

Két ponton is megcáfolta 
azonban Tudose kijelentése-
it Liviu Iolu, a korábbi, szak-
értői kormány szóvivője egy 
Facebook-bejegyzésben. Mint 
emlékeztetett, a hétcentes ext-
ra jövedéki adót nem 2016-ban, 
hanem 2017 januárjától töröl-
ték el, a töltőállomásokon pe-
dig az átlagár 4,90 lej/literes 
szintről 4,60 lejre csökkent az 
illeték megszüntetése nyomán.
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A román kormányfő megmutatná, mely bankok viszik ki a profitot, vagyis „lopnak”

Mihai Tudose nekiment a multiknak

A kőolajipari multikat is támadta a kormányfő. Szerinte korábban nem csökkentek, ezért most nem fognak nőni az üzemanyagárak

A Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság július fo-
lyamán mintegy 8000 kanyaró 
elleni vakcinát kapott az egész-
ségügyi szaktárcától. Ezek hár-
mas hatásúak, tartalmazzák a 
kanyaró, a járványos fültőmi-
rigy-gyulladás vagy mumpsz 
és a rózsahimlő elleni védő-
szérumot, kezdőbetűiknek mo-
zaikszavából alkották az oltás 
nevét: románul a ROR (rujeolă, 
oreion, rubeolă), magyarul a 
MMR (morbilli, mumps, rubeo-
la) használatos. 

Tar Gyöngyi, a közegész-
ségügyi igazgatóság vezető-
je érdeklődésünkre elmondta, 
a július 15-én kapott oltóanyag 
év végéig lefödi a szükséglete-
ket a megyében, ami kifejezet-

ten jó, hiszen tavasz folyamán 
voltak problémák az oltóanyag 
hiányából fakadóan. Kifejtet-
te, a közegészségügy munka-
társai folyamatosan dolgoznak 
az oltatlan, már kilenc hóna-
pos kort betöltött gyerekek be-
oltásán a megyében. Azokban 
a közösségekben, ahol már fel-
ütötte a fejét a kanyaró, fer-
tőzésgócok alakultak ki, ott 
„kampányszerűen oltanak” a 
közegészségügy munkatársai 
és a háziorvosok” – tette hozzá 
Tar Gyöngyi. 

„Hargita megyében inkább 
gondatlanságból,  semmint 
szándékosságból mulasztot-
ták el az oltást a szülők. Nem 
azért mert visszautasítanák,  
nem azért, mert a szóban forgó 

szülők vagy nem tartózkodtak 
itthon, vagy vándor életmódot 
éltek, de sokszor az is előfor-
dul, hogy nincsenek regisztrál-
va egyetlen háziorvoshoz sem, 
így nem kerülnek be a járvány-
tani intézkedések szórásába” 
– magyarázta a közegészség-
ügy vezetője, hozzátéve, hogy a 
kollégái ezekben a közösségek-
ben próbálják meg azonosítani 
azokat a gyerekeket, akik még 
nincsenek beoltva. A legutóbbi 
adatok szerint Hargita megyé-
ben az év eleje óta 200 kanyarós 
esetet diagnosztizáltak. Ezek 
kifejezetten közösségi fertőzés-
gócok, nagyon ritka az olyan 
eset, aki ezeken a közössége-
ken kívül fertőződött meg” – 
mondta Tar Gyöngyi. ( M. R.)

Az előző évekhez képest mint-
egy felére csökkent idén a nyug-
díjasok számára az állam által 
kibocsátott kedvezményes üdü-
lőjegyek száma, amely felhá-
borodást keltett az érintettek 
körében. Az Agerpres hírügy-
nökség tájékoztatása szerint 
több megyei nyugdíjpénztár is 
arról számolt be, hogy az el-
ső félévben az elmúlt év azo-
nos időszakához viszonyítva 
mintegy feleannyi kedvezmé-
nyes jegyet tudtak értékesíteni. 
Köllő Piroska, a Kovászna me-
gyei intézmény sajtószóvivő-
je elmondta,országos szinten 12 
kezelőközpontnak az országos 
nyugdíjpénztár a főrészvénye-
se, ezek esetében nem merült fel 
probléma. A magánszolgáltató-

kat azonban ettől az évtől közbe-
szerzés során kell kiválasztani, 
a procedúra pedig hosszadal-
mas, így számos megyében nem 
kapták meg időben az utalványo-
kat. A kedvezményes kezelője-
gyeket a társadalombiztosítási 
alapból finanszírozzák, a 16 na-
pos üdülés során pedig a nyug-
díjasok 12 napig részesülnek 
gyógykezelésben. Az ár tartal-
mazza a szállást és az étkezést 
is. A költségekhez az érintet-
teknek bruttó nyugdíjuk 50 szá-
zalékával kell hozzájárulniuk. 
Az utalványokat pontszámok 
alapján ítélik oda. A betegnyug-
díjasok nagyobb pontszámot 
kapnak, illetve azok is, akik 
az elmúlt években nem vették 
igénybe a kedvezményt. (B. B.)

200 kanyarós eset év elejétőlElégedetlenek a nyugdíjasok
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