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Elsikkad a gátlástalan 
trükközés?

Bár a koronavírus miatti szükségállapot kihirdetése miatt 
elsikkadni látszik a második Orban-kormány létrejöttének 
és beiktatásának ügye, azért érdemes még legalább egy-
szer a szélesebb közönség okulására felidézni, milyen 
ócska trükközéssel tette ismét teljes jogú miniszterelnök-
ké Klaus Johannis államfő és a kisebbségben kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) Ludovic Orban pártelnököt 
akkor, amikor Romániában is kezdett súlyossá válni a jár-
ványhelyzet. Mint ismeretes, a bukaresti alkotmánybíróság 
kimondta: a miniszterelnök-jelölésnek csakis az lehet a 
célja, hogy a kĳ elölt kormányfő a kormányzáshoz szük-
séges többségi támogatást kovácsoljon a parlamentben, 
ezért alkotmányellenesnek minősítette a bizalmatlansági 
indítvánnyal megbuktatott Orban újbóli jelölését, mivel ő 
maga is kĳ elentette: célja az, hogy a parlament kétszer is 
leszavazza a kĳ elölt kormányt, és ezzel előre hozott válasz-
tásokat lehessen kicsikarni. Ezt követően az államfő Florin 
Cîţu ügyvivő pénzügyminisztert bízta meg kormányalakítás-
sal, aki váltig hangoztatta, hogy ezúttal már nem a bukás 
a cél, hanem az igazi kormányalakítás. Aztán a lehető leg-
szánalmasabb módon derült ki, hogy ő maga, az államfő és 
pártja is hazudott.

Amikor a koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt az ösz-
szes kisebb ellenzéki párt jelezte, hogy az egészségügyi 
veszély miatt megszavazzák a kormányt, sőt még az ellen-
zék fő erejének számító szociáldemokraták több politikusa 
is közölte, hogy félreteszik az ellenszenvüket, hihetetlen 
húzást engedett meg magának a PNL: csupán percekkel 
a parlamenti bizalmi szavazás előtt léptette vissza Cîţut. 
Aki utólag összehordott hetet-havat, indokolandó, miért 
mondott le a kormányalakítás lehetőségéről, arra fogva 
döntését, hogy nem akart a szociáldemokraták voksaival 
miniszterelnök lenni. Azonban közben azt is elkottyantot-
ta, hogy csupán azért vállalta a miniszterelnök-jelöltséget, 
mert arra számított, hogy a parlamenti többség az előre 
hozott választások kiírásában érdekelt. Vagyis beismerte, 
hogy igazából neki is buknia kellett volna. Pedig Cîţuban 
– eddigi szakpolitikusi, illetve miniszteri teljesítménye 
alapján – akár még benne is lehetett volna a felelős, a 
gazdasági realitásokkal tisztában levő miniszterelnök po-
tenciálja. Kár, hogy meg kellett hunyászkodnia lényegesen 
szerényebb képességekkel megáldott, őt a kiszivárgott 
hírek szerint megfenyegető főnöke előtt, átengedve neki 
a teljes jogú kormányfői tisztséget. Mindenesetre a libe-
rálisok ezzel a húzással alaposan lerontották a három év 
katasztrofális szociáldemokrata kormányzása idején fel-
épített nimbuszukat, hiszen bebizonyították: ugyanolyan 
gátlástalanok, mint a PSD. Mert igaz ugyan, hogy a szoci-
áldemokraták két kormányukat is megbuktatták, amikor a 
kormányfő ellentétbe került a pártelnök hatalmi ambíciói-
val, ám ezt semmivel sem múlja alul a PNL teljesítménye, 
amely szintén képes volt a saját kormányát elküldeni a 
levesbe úgy, hogy még hivatalba sem lépett. Johannis és 
Orban tervét – amellyel kikényszerítették volna az előre 
hozott választásokat, hogy a PNL konzerválni tudja négy 
évre a parlamentben jelenlegi, 40 százalék körüli támoga-
tottságát, még mielőtt meg kellene hoznia a kellemetlen, 
népszerűségrontó gazdasági döntéseket – megfertőzte a 
koronavírus, így kénytelenek a minden eddiginél nagyobb 
válság idején teljes értékű kormányként, egyedül viselve a 
felelősséget gyakorolni a hatalmat. (Hiszen szándékosan 
nem vontak be a kormányzásba mást, hogy a bukásra ítélt 
kĳ elölt kormányoknak minél kisebb legyen a parlamenti tá-
mogatása). Ahogy mondani szokás: Isten nem ver bottal, 
így a Cîţu visszaléptetése körüli dicstelen trükközés alapo-
san ráéghet a liberálisokra és az államfőre. Ez pedig az év 
végén megtartandó parlamenti választásokon ismét hely-
zetbe hozhatja az eddig megvetett szociáldemokratákat, 
illetve a kormányzási lehetőséget még nem kapott, így eb-
ben a tekintetben még „ártatlan” USR-t. Persze addig még 
sok van, és ha az Orban-kormány képes lesz hatékonyan 
felvenni a küzdelmet a koronavírus-járvány ellen – például 
megakadályozni, hogy a Romániára most rázúduló tömeg 
megszegje a karanténszabályokat –, az megmentheti őket.

Nem feltétlenül kedvező nyitány azonban a helyzet eddi-
gi kezelése. Például az, hogy a szükségállapot meghirdeté-
sének előzetes bejelentése a kormány eskütételekor történt, 
máris más témát adva a közbeszédnek a kabinet körüli her-
cehurca helyett. Az elnöki bejelentést követően pedig özel 
48 órát kellett várni, amíg legalább részben kiderült: az 
miben is merül ki. Arról nem beszélve, hogy már eddig is 
rengetegen szeghették meg a karanténszabályokat.
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Általános elégedetlenség robbant 
ki a szatmárnémeti börtönben a 
koronavírus-fertőzés terjedésé-
nek megakadályozása érdekében 
megtiltott látogatás miatt. 
A szerda esti lázadásban három 
rab meghalt, kettőt a helyi sür-
gősségi kórházban kezelnek.

 » KRÓNIKA

H árom fogvatartott életét vesztet-
te, többen megsérültek, ami-
kor szerdán este lázadás tört 

ki, majd tűz ütött ki a szatmárnémeti 
börtönben. Helyszíni beszámolók 
szerint a rabok között azután rob-
bant ki az általános elégedetlenség, 
hogy a büntetés-végrehajtási intézet 

vezetősége a koronavírus-fertőzés 
terjedésére tekintettel megtiltotta 
a látogatást. A Szatmár megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség közöl-
te, a börtönben keletkezett tűz során 
három fogvatartott meghalt, ketten 
pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. 
A sérülteket a városi sürgősségi kór-
házba szállították. A helyszínre há-
rom tűzoltókocsi és hét mentőautó 
szállt ki. A Szatmár megyei ügyész-
ség csütörtöki közleménye értelmé-
ben a tüzet három fogvatartott okoz-
ta, akik ágyakkal és matracokkal 
eltorlaszolták a cella ajtaját, amelyet 
további hét társukkal osztottak meg, 
majd felgyújtották a matracokat. Az 
incidens nyomán három fogvatartott 
életét vesztette, a halottkémi vizs-
gálati jelentés szerint a füst előidézte 
fulladás okozta a halálukat. Az ügy-

ben minősített emberölés miatt zajlik 
nyomozás.

A büntetés-végrehajtási intézet or-
szágos parancsnoksága késő este köz-
leményben tudatta, hogy a lázadást 
kirobbantó rabok ugyanannak a cellá-
nak voltak a lakói. Közölték, hogy más 
cellákra nem terjedtek át a lángok, 
ugyanakkor börtönőrök sem sérültek 
meg. Constantin Demian, a szatmár-
németi sürgősségi kórház szóvivője 
csütörtökön reggel közölte, súlyos ál-
lapotban, az intenzív osztályon fekszik 
a börtöntűz két, kórházba szállított 
sérültje. Mindkét fogvatartott 22 éves. 
Arcukon égési sebeket szenvedtek, és 
mivel forró levegőt lélegeztek be, a fel-
ső légútjaik is megsérültek – közölte az 
Agerpres hírügynökséggel az illetékes. 
Csütörtök délutáni jelentés szerint ál-
lapotuk jó.

MINŐSÍTETT EMBERÖLÉS MIATT ZAJLIK NYOMOZÁS A RABOK ÉLETÉT KÖVETELŐ ÜGYBEN 

Végzetes szatmári börtönlázadás

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
IS

U 
SA

TU
 M

AR
E

Hárman meghaltak, két fogvatartottat súlyos égési sérülésekkel szállítottak a szatmárnémeti sürgősségi kórházba

 » BÍRÓ BLANKA

Jogi útra tereli Antal Árpád a Sep-
siszentgyörgyön kitűzött magyar 

zászlókért kirótt prefektusi bírságot. 
A polgármester online sajtótájékoz-
tatón mondta el csütörtökön, hogy 
megfellebbezi a büntetést, ám a je-
lenlegi koronavírusfertőzés-fenyege-
tettségben nem ez a prioritás. „Szo-
morú, hogy a prefektusnak ebben a 
helyzetben van ideje zászlókat szá-
molni a városban, mintha minden 
más probléma meg lenne oldva Ko-
vászna megyében” – mondta Antal 

Árpád. Rámutatott, a bírság jegyző-
könyvéből kiderül, hogy a prefektus 
összeszámolta a Sepsiszentgyörgyön 
március 15-ére kitűzött zászlókat, 
összesen 32-t; mivel ezek mellé nem 
volt kifüggesztve a román zászló, öt-
ezer lejes bírságot szabott ki. Ugyan-
akkor számba vette, hogy a városban 
más piros-fehér-zöld szimbólumok 
is voltak – ezeket nem számolta 
ugyan össze, de úgy értékelte, ezen 
jelképek mellett is ott kellett volna 
lobogniuk a román zászlóknak, és 
emiatt újabb ötezer lej bírságot rótt 
ki, tehát összesen tízezer lejre bün-

tette a polgármestert. Antal Árpád 
rámutatott, a prefektusnak volt ide-
je zászlókat számolni, ám a büntető 
jegyzőkönyvet hibásan állította ki: 
olyan elemi tévedések csúsztak be, 
hogy az elöljáró az 1975-ös esztendő 
50. hónapján és 810. napján szüle-
tett. Amint arról beszámoltunk, Iuli-
an Todor Kovászna megyei prefektus 
személyes hangvételű közlemény-
ben adta hírül, hogy a zászlók miatt 
megbírságolta a polgármestert. Olya-
nokat írt, hogy „mélységesen csaló-
dott”, és hogy „más érdekek állnak a 
háttérben”.

Újabb nemzetközi vonatokat törölt 
a koronavírus terjedése miatt a 

Román Vasúttársaság (CFR), valamint 
több óvintézkedéssel próbálja elejét 
venni a fertőzésnek szerelvényein. Mi-
vel Magyarország bezárta a határait, 
március 19. és április 16. között nem 
közlekedik a Corona néven ismert, 
Budapest–Brassó útvonalon járó 
406/407-es számú nemzetközi gyors, 
közölte közleményében a vasúttársa-
ság. Ennek nappali párja, a 367/366-
os számú Hargita intercity pedig csak 
Kolozsvár és Brassó között jár ebben az 
időszakban. A magyar határzár miatt 
a pár hónapja bevezetett Kolozsvár–
Bécs nemzetközi gyorsat is szünetelte-

tik a vasúttársaságok. Ugyanakkor azt 
is megjegyzik, hogy a járvány terjedé-
sének függvényében az említett határ-
idő tovább hosszabbítható.

A CFR koronavírus-járvánnyal kap-
csolatos intézkedései a belföldi vonat-
járatokat is érintik, a vasúttársaság 
számos szerelvényt szüneteltet a követ-
kező egy hónapban, ugyanakkor, mint 
hangsúlyozza, gondoskodik arról, 
hogy a különböző útvonalak le legye-
nek fedve. A felfüggesztett járatokról 
a CFR honlapján, a telefonos tudako-
zón, az állomásokon lehet érdeklődni 
személyesen vagy telefonon. A felfüg-
gesztett járatokra eladott jegyek ellen-
értékét megtéríti a vasúttársaság.

A CFR óvintézkedéseket is beve-
zet a járvány miatt szerelvényein: a 
gyorsvonatokon szabad ülőhelyet 
biztosít az utasok között, így gátol-
va meg az érintkezést. Arra kérik az 
utasokat, hogy ők is tegyenek meg 
mindent a koronavírus-fertőzés 
megelőzése érdekében, tartsák be a 
higiéniai szabályokat, és kövessék 
a CFR alkalmazottainak az utasítá-
sait. Azt is kérik, hogy az érintke-
zés elkerülése végett, ha tehetik, 
vásárolják meg online jegyeiket, és 
amennyiben ez nem megoldható, 
sorban álláskor tartsák az egyméte-
res távolságot a többi utas és maguk 
között. (Pap Melinda)

Zászlóbírság: Antal Árpád fellebbez

Változik a vasúti menetrend a vírus miatt




