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 » RÖVIDEN

Orbán Viktor üzent
a határon túli magyaroknak
Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
levelet intézett a határon kívüli magyar-
sághoz a március 15-i nemzeti ünnepen, 
melyben az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc örökségén túl Trianon 
100. évfordulójáról is megemlékezett. 
1848. március 15-e minden magyar 
közös öröksége és ünnepe. 172 év óta 
ezen a napon együtt teszünk hitet 
szabadságunk és nemzeti összetartozá-
sunk mellett. Bárhol éljünk is a világon, 
mind emlékezünk a márciusi ifj akra, 
és felidézzük a hősöket, akik Pákozdtól 
Háromszékig, Branyiszkótól Szenttamá-
sig egy emberként küzdöttek a magyar 
szabadság lobogója alatt” – fogalmazott 
a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint idei ünneplésünk-
nek különös hangsúlyt ad, hogy száz 
évvel vagyunk a trianoni országvesztés 
után. „Akárcsak 172 évvel ezelőtt, ami-
kor Gábor Áron nélkül gyorsan elbukott 
volna a szabadság ügye, Magyarország 
ma sem létezhet az erdélyi, délvidéki, 
felvidéki és kárpátaljai magyar közös-
ségek nélkül, amelyek megerősítése 
és jogainak védelme közös feladatunk 
és felelősségünk” – írta, hozzátéve: „a 
’48-asok követőiként azt kívánjuk, s 
arra esküszünk, hogy az egyedülálló 
nyelvi, szellemi és kulturális örökséget, 
amelyet több mint ezer év leforgása 
alatt a Kárpát-medencében létrehoz-
tunk, megtartjuk, és mindannyiunk 
javára tovább is gyarapítjuk”. Orbán 
Viktor levelét úgy zárta: „engedjék 
meg, hogy az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulóján tisztelettel 
köszöntsem önöket, felemelő ünnep-
lést, az utána következő hétköznapok-
hoz pedig további sok erőt és kitartást 
kívánjak mindannyiuknak! Éljen a 
magyar szabadság, éljen a haza!”

Áder János: a szabadság és a hűség
adja március 15. erejét
A szabadság és a hűség adja március 
15. erejét – jelentette ki Áder János 
ünnepi beszédében, amelyet a közszol-
gálati televízió sugárzott tegnap. Az 
államfő a koronavírus-járványra utalva 
arra kért mindenkit, hogy otthonában 
emlékezzen. „Most épp szerényebb 
körülmények között, kicsit több aggo-
dalommal, mint máskor, de bizakodva” 
– tette hozzá. Áder János azt mondta, 
ha a magyarok 172 éve bízni tudtak egy-
másban, akkor „ma is számíthatunk, 
támaszkodhatunk egymásra”. Ader 
János egyébként Kövér László házelnök 
társaságában részt vett a Kossuth Lajos 
téren az ünnepélyes zászlófelvoná-
son. A téren mindössze néhány ember 
követte végig az idei nemzeti ünnep 
egyetlen központi programját. A többi 
központi rendezvényt – köztük Orbán 
Viktor miniszterelnök múzeumkerti 
beszédét, valamint a Kossuth- és a Szé-
chenyi-díjak átadását – a koronavírus 
miatt lemondták.

Az ukrán elnök aláírta a középfokú
oktatásról szóló vitatott törvényt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
aláírta pénteken a középfokú oktatásról 
szóló, Budapest és a kárpátaljai magyar 
kisebbségi szervezetek által is kifogásolt 
törvényt – derült ki az államfői hivatal 
honlapján megjelent közleményből. 
A törvényt az ukrán parlament január 
16-án fogadta el. A közlemény szerint a 
törvény részletezi a 2017-ben elfogadott 
oktatási kerettörvény rendelkezéseit, 
fi gyelembe véve a Velencei Bizottság 
vonatkozó ajánlásait.

BIZALMAT SZAVAZOTT A HÉTVÉGÉN A PARLAMENT AZ ÚJ KORMÁNYNAK

Ismét teljes jogú kormányfő Orban
Ismét rendelkezik teljes jogú 
kormánnyal az ország, miután a 
parlament szerdán a koronavírus 
miatti rendkívüli körülmények kö-
zepette bizalmat szavazott az ismét 
kormány alakításra felkért Ludovic 
Orban vezette kabinetnek.

 » BALOGH LEVENTE

S zombattól immár nem ügyvivő, ha-
nem ismét teljes jogú miniszterel-
nökként irányítja a kormányt Ludo-

vic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke, miután Klaus Johannis pénteken 
Florin Cîţu ügyvivő pénzügyminiszter 
csütörtöki visszalépése nyomán ismét őt 
kérte fel kormányalakításra, a parlament 
pedig rendkívüli körülmények közt még 
szombaton délelőtt letudta a miniszterje-
löltek meghallgatását, délután pedig 286-
23 arányban bizalmat is szavazott a régi-új 
kabinetnek, amelynek programja meg-
egyezik az eddigivel.

Johannis péntekre hívta össze a parla-
menti pártok vezetőit, hogy egyeztessen 
velük az új kormányról, az egyeztetése-
ket azonban telekonferencia formájában 
folytatták le, miután a PNL vezetősége 
és a kormány házi karanténba vonult azt 
követően, hogy kiderült: a párt egyik sze-
nátora koronavírussal fertőződött meg. 
Az államfő jelezte: minden politikai párt 
felelősen viszonyult a különleges helyzet-
hez, megértették, hogy most nincs helye 
a politikai torzsalkodásnak. Johannis úgy 
értékelte, hogy a – parlament által febru-
ár elején megbuktatott – Orban-kormány 
kiválóan ellátta feladatát, és a koronaví-
rus-válsággal kapcsolatos óvintézkedése-
ket is idejében meghozta, így Romániában 
viszonylag kevesen kapták el a fertőzést.

A koronavírus miatt a miniszterjelöl-
tek egy részét nem személyesen, hanem 
szintén távértekezlet keretében hallgat-
ták meg a bizottságok, és a képviselők és 
szenátorok sem a parlament üléstermében 
szavaztak, hanem egyenként, a képviselő-

ház házbizottságának irodájában. Kilenc 
jelölt pozitív, hét negatív minősítést ka-
pott. A meghallgatások után nem tartottak 
parlamenti vitát, hanem a képviselők és 
sze nátorok frakciók szerint különböző idő-
pontokra beosztva, egyesével mehettek be 
egy kisebb szavazóterembe, ahol fertőtle-
nített golyókkal voksoltak. 

A kormány prioritásként kezeli a ko-
ronavírus-járvány visszaszorításához 
szükséges egészségügyi berendezések be-
szerzésének egyszerűsítését, és az ehhez 
szükséges pénzügyi alapok rendelkezésre 
bocsátását. Orban együttműködésre szó-
lította fel a fertőzés terjedésének megál-
lításában az állami intézményeket, civil 
szervezeteket és állampolgárokat. A PNL 
egyszínű kormányát az ellenzéki Szoci-
áldemokrata Pártnak (PSD) a támogatá-
sával iktatta be a parlament. „A PNL és 
Johannis nem érdemlik meg ezt a voksot, 
a románok azonban megérdemelnek egy 
funkcionális államot, amely gyorsan rea-
gálhat a járványra” – indokolta a PSD tá-
mogatását Marcel Ciolacu szociáldemok-
rata házelnök. Nem mindenki támogatta 
a kormányt: Călin Popescu-Tăriceanu, a 
Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) elnöke közösségi oldalán azt írta: a 

párt törvényhozói nem akarnak elfogadni 
egy „kényszerű egyezséget” az Orban-kor-
mány beiktatásáról, és nem akarnak cin-
kosok lenni a „Johannis-diktatúra beve-
zetésében”. Victor Ponta, a Pro Románia 
elnöke pedig leszögezte: a kormány ellen 
leadott szavazata tiltakozás az iránt „az eg-
oista és katasztrofális” mód iránt, ahogyan 
a PNL kezeli az országot.

A kormányalakítási megbízatást csü-
törtökön csupán percekkel a leendő kor-
mányáról szóló bizalmi szavazás előtt 
visszaadó Florin Cîţu egyébként pénteken 
sajátos magyarázattal szolgált arra, miért 
tett így. Elmondása szerint amikor azt látta, 
hogy a kormány csak a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége (ALDE) szavazataival kapna bi-
zalmat, rájött, hogy ez kompromisszumos 
lépés lenne.

Ismét elismerte ugyanakkor, hogy csak 
azért vállalta el a miniszterelnök-jelöltsé-
get, mert az ellenzéki pártok elvileg egyet-
értettek az előre hozott választások szük-
ségességében, ezért arra számított, hogy 
a kormánya nem kap bizalmat. Két kijelölt 
miniszterelnök és kormánya parlamenti 
leszavazása után ugyanis előre hozott vá-
lasztásokat kell kiírni.

 » PATAKY ISTVÁN

Az RMDSZ képviselői és szenátorai is 
megszavazták Ludovic Orban újabb 

kormányát. A lapunknak nyilatkozó ma-
gyar törvényhozók a rendkívüli járvány-
helyzettel indokolták a megelőlegezett 
bizalmat. A honatyákat koronavírusteszt-
nek vetették alá, a voksolást, aláírásokat 
fertőtlenítés előzte meg. A parlament 
online üzemmódban folytatja a munká-
ját. Benedek Zakariás, az RMDSZ képvi-
selőházi frakcióvezetője a Krónikának 
elmondta, az országnak a jelen körül-
mények között beiktatott kormányra van 
szüksége. Az RMDSZ törvényhozói ezért 
szavazták meg Ludovic Orban kormányát. 
Félretettük azokat a be nem tartott ígére-
tek, átverések okozta sérelmeinket, ame-
lyeket az első Orban-kormány okozott” – 
fogalmazott a politikus. Elmondta azt is, 
minden szenátort és képviselőt teszteltek 
a koronavírussal kapcsolatban a szavazás 
előtt. Ami a hogyan tovább kérdését illeti, 
Benedek arról tájékoztatott, hogy egy hé-
tig felfüggesztették a parlamenti munkát, 
a törvényhozás résztvevői ezt követően 

döntenek arról, miként működjön a par-
lament, azaz hogy személyesen vegyenek 
részt a munkában a honatyák, vagy on-
line dolgozzanak. 

Korodi Attila képviselő is a válsághely-
zetet hangsúlyozta a kormány megsza-
vazásának indokaként. Úgy véli, ilyen 
helyzetekben kell egy teljes mandátumú 
kormány. De ez nem azt jelenti, hogy meg 
lennénk velük elégedve. Válsághelyzetben 
viszont ez a korrekt döntés” – nyomatéko-
sította az RMDSZ politikusa. Mint mondta, 
a törvényhozás házszabályt is módosít an-
nak érdekében, hogy ilyen körülmények 
között is működni tudjon. A körülmények-
kel kapcsolatban Korodi kiemelte: pozitív 
volt a hangulat, ami a jó szervezésnek 
volt köszönhető. „Mindenki biztonságban 
volt” – tette hozzá.

Vass Levente képviselő megkeresésünk-
re arra emlékeztetett, hogy az alkotmány-
bíróság elutasította a liberálisok sebtében 
hozott sürgősségi kormányrendeletét a vá-
lasztásokról, járványtani veszélyhelyzettel 
küszködik az ország és Európa, melynek 
az azonnali egészségügyi hatását messze 
meg fogják előzni a politikai és gazdasági 

következményei. „Ilyen körülmények kö-
zött csütörtökön a kormány kénytelen-kel-
letlen megszavazásáról döntöttünk. Gyors, 
zökkenőmentes szavazás volt, ahol min-
den voks, aláírás után kezet fertőtlenítet-
tünk annak rendje és módja szerint. Csak 
remélni tudom, hogy ez a kormány a ma-
gyar emberek ily módon megelőlegezett 
bizalmával nem él vissza” – fogalmazott 
az RMDSZ politikusa. Úgy vélte, minden 
adott ahhoz, hogy a parlamenti munka 
online működjön mindaddig, amíg a jár-
ványügyi adatok ezt megparancsolják.

Csép Andrea képviselő beszámolója 
szerint a parlament épületében minden 
a legnagyobb rendben volt. „Leválasz-
tott közlekedésfolyosó, fertőtlenítőszerek 
mindenhol. Ugyanakkor nagyon kevés 
személy járkált az épületben, furcsa is 
volt a nagy csend. A személyzet, aki foga-
dott és tesztelt, kedves és előzékeny volt” 
– számolt be az RMDSZ-es politikus. Mint 
mondta, mivel szünetelni fog a bukares-
ti parlamenti munka, ő személy szerint 
anyagok előkészítésével, tanulmányozásá-
val fog foglalkozni, valamint telefonon és 
online fogadóórát tart.

Karanténkormány. A bizalmi szavazás kiemelt óvintézkedések mellett zajlott

Fertőtlenítve szavaztak, online folytatják




