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A jelek szerint komolyan gondolja az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy 

bizalmatlansági indítvánnyal buktassa meg 
a Ludovic Orban vezette kisebbségi nemzeti 
liberális párti (PNL) kormányt. Marcel Ciola-
cu, a PSD ügyvivő elnöke kedden este a ro-
mán közszolgálati televízióban bejelentette: 
az indítványhoz máris összegyűlt 202 támo-

gató aláírás a szükséges 233-ból. Ciolacu szé-
gyenletesnek nevezte, hogy a világjárvány 
és a gazdasági válság idején, miközben az 
embereket bezárták otthonaikba, egyesek az 
ő rovásukra kötöttek jó üzleteket. Elmondta, 
a meglevő 202 aláírás a PSD képviselőházi és 
szenátusi frakcióitól származik, ugyanakkor 
a kormány megbuktatásához az összes kép-
viselő és szenátor fele plusz egy voks szüksé-
ges – ennek elérése érdekében tárgyalásokat 
kezdenek a többi ellenzéki párttal. A PSD 
a jelek szerint a zömmel a pártból kilépett 
politikusok alkotta, Victor Ponta volt PSD-s 
pártelnök-kormányfő vezette Pro Románia 
támogatására számít elsősorban, Ciolacu 
ugyanis megjegyezte, hogy ez a párt 26–27 
szavazatot szállíthat. Hozzátette ugyanak-
kor, hogy reményei szerint a kezdeménye-
zésnek „jelentős” támogatása lesz. „Amint 
vége a veszélyhelyzetnek, előállunk egy gaz-
dasági programmal, amelyet bemutatunk az 
államfőnek azok részéről, akik meg akarják 
buktatni a kormányt, és a lehető leggyorsab-
ban megszavazzuk a parlamentben” – jelen-
tette ki Ciolacu. Arra a felvetésre, vállalná-e 
a miniszterelnöki tisztséget a kormánybuk-
tatás sikere esetén, nem adott egyértelmű 
választ, mint mondta, ezt a párton belül is 
meg kell vitatni, de a lehetséges partnerek-
kel is. Leszögezte: jelenleg annyi bizonyos, 
hogy a bizalmatlansági indítványt benyújt-
ják. Mint ismeretes, a kormánybuktatásnak 
elvileg nagyok az esélyei, hiszen az ellenzék 
elsöprő többségben van a parlamentben, a 
kormányzó PNL a mandátumok valamivel 
több, mint 20 százalékával rendelkezik.

Komolyan gondolja a PSD elnöke

Csak a teraszok maradnak? Ismét veszélybe került a vendéglők belső tereinek megnyitása
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Putyin a Vörös Hadsereget dicsérte
Ki kell állni a történelmi igazság mellett, 
miszerint a hitleri és a vele szövetséges 
haderő zömét a Vörös Hadsereg győzte 
le, és a nácizmus elleni harc terhének 
nagy részét a szovjet nép viselte – jelen-
tette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a 
náci Németország felett aratott győzelem 
75. évfordulója alkalmából a moszkvai 
Vörös téren rendezett katonai díszszem-
lén tegnap. Mint mondta, a szovjet nép 
több mint 600 ellenséges hadosztályt, 
valamint az ellenséges repülőgépek, 
tankok és tüzérségi ágyúk 75 százalékát 
semmisítette meg. Ez „a becsületes, 
semmivel el nem homályosítható igazság 
a háborúról”, s ezt a tudatot meg kell 
védeni az elkövetkező nemzedékek szá-
mára – hangsúlyozta.

Trump az erőszakos tüntetőket bírálta
Donald Trump amerikai elnök az erő-
szakos tüntetőket bírálta kedden este az 
arizonai Phoenixben tartott kampány-
rendezvényén. Utalva arra, hogy keddre 
virradóra a fővárosban, Washingtonban 
a Fehér Ház előtti téren erőszakos tün-
tetők megpróbálták ledönteni Andrew 
Jacksonnak, az Egyesült Államok hetedik 
elnökének az emlékművét, Trump hang-
súlyozta: „egy békés politikai mozgalom 
nem így viselkedik”. Majd hozzáfűzte: 
„ez a totalitárius rendszerek és a diktá-
torok viselkedése, és azoké, akik nem 
szeretik az országunkat”. Az elnök úgy 
fogalmazott: az erőszakos tüntetők „gyű-
lölik a mi történelmünket, gyűlölik a mi 
értékrendünket, és gyűlölnek mindent, 
amit mi, amerikaiak becsülünk”. Leszö-
gezte: „mi nem térdelünk le a baloldali 
zsarnokok előtt”.

Átment a Tătaru elleni indítvány

Megszavazta tegnap a képviselőház a 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter ellen 
az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
által benyújtott, A románok egészsége 
nem temetkezési vállalkozás című egy-
szerű indítványt, amelyben az egészség-
ügy hiányosságait róják fel. Az indítvány 
164 támogató és 85 ellenszavazattal, 48 
tartózkodás mellett ment át. Az RMDSZ 
és a Népi Mozgalom Párt (PMP) már a 
keddi vitán jelezte: nem szavazza meg az 
indítványt. Az RMDSZ most felszólította 
a minisztert: bizonyítsa be, hogy tényleg 
„újra akarja indítani” az egészségügyi 
rendszert. A PMP emlékeztetett: Tătaru 
csupán két hónapja miniszter, ám a PSD 
az elmúlt 20 év hiányosságait ostorozza. 
Mint ismeretes, az egyszerű indítvány 
elfogadása esetén is csupán szimbolikus 
jelentőségű, nem vonja maga után az 
érintett miniszter leváltását.

ISMÉT NAGYOT UGROTT AZ ÚJ KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTEK SZÁMA, HALASZTÓDHAT A LAZÍTÁS

Vendéglők: maradhat a „félgőz”
Könnyen megtörténhet, hogy a júli-
us elsejétől tervezett lazítások nem 
lépnek hatályba, miután tegnap 
ismét 300 fölé ugrott a 24 óra alatt 
koronavírussal diagnosztizáltak 
száma.
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I gaz, hogy az egy nappal korábbinál is 
több tesztet végeztek, de ismét nagyot 
ugrott tegnapra a 24 óra alatt koronaví-

russal diagnosztizáltak száma: 321 esetben 
igazolták a fertőzés tényét, ezzel az igazolt 
fertőzések száma 24 826-ra nőtt. Ugyan-
akkor nagy a gyógyultak száma is: 24 óra 
alatt 204-en hagyhatták el a kórházat, 
ezzel 17 391 azok száma, akik már kigyó-
gyultak a kórból. Elhunyt újabb 16 beteg, 
így összesen 1555-en haltak bele a fertőzés 
szövődményeibe. Intenzív osztályon 186 
pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek szá-
ma már 651 003, ami azt jelenti, hogy 24 
óra alatt 11 681 tesztet végeztek. Ez a szám 
kedden 8948 volt, amiből 214 volt pozitív.

Hatósági karanténban 1186, házi elkü-
lönítésben 72 377 személy tartózkodott. A 
rendőrség 24 óra alatt 362 bírságot rótt ki 
a veszélyhelyzet idején hatályos rendelke-
zések megsértése miatt, összesen 137 200 
lej értékben. A román külügy közleménye 
szerint eközben a németországi Magde-
burg városában száz román állampolgár 
szervezetében mutatták ki a vírust, 19 in-
gatlant karantén alá vontak.

Virgil Popescu gazdasági miniszter arra 
fi gyelmeztetett: elfordulhat, hogy július 
elsejétől sem nyithatnak meg az éttermek 
belső terei. A tárcavezető kedden este a 

Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva kifejtet-
te: az elmúlt hét járványadatai aggasztóan 
alakultak, így lehet, hogy az egészségügyi 
tárca nem hagyja jóvá a vendéglátóhelyek 
megnyitását az eredetileg tervezett idő-
pontban. Közölte, az illetékesek az e heti 
adatok fényében döntenek arról, jóvá-
hagyják-e a lazítást.

A tárcavezető egyúttal felkérte a lakossá-
got, hogy tartsa be a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében bevezetett rendel-
kezéseket, ugyanis így esély van arra, hogy 
minél hamarabb megnyithassanak a ven-
déglők, a mozik és a színházak.

Mint ismeretes, az eredeti tervek szerint 
a vendéglők belső tereinek már június 15-
én meg kellett volna nyitniuk, de a kor-
mány a járványadatokra hivatkozva ezt 
nem hagyta jóvá.

Eközben az egészségügyi személyzet 
sem tartja be minden esetben az előírá-
sokat, ami szintén a fertőzések számának 
növekedéséhez vezet. Ez történt a besz-
tercei kórházban is, ahol, mint tegnap ki-
derült, tíz asszisztens is elkapta a vírust. 
Többségük az intézmény neurológiai osz-
tályán dolgozik.

A kórház menedzsere elmondta: nem 
csupán a lakosság, hanem a jelek szerint 
az egészségügyi személyzet is fi gyelmen 
kívül hagyja a biztonsági előírásokat, en-
nek tudható be a tömeges fertőzés. Ezért a 
neurológiai osztály vezetőjét és annak he-
lyettesét felfüggesztették tisztségéből.

Mint kiderült, az osztály egészségügyi 
személyzete rendszeresen együtt étkezett, 
és fi gyelmen kívül hagyta a távolságtartás-
ra vonatkozó előírásokat.

Határtalanul! program:
Erdély a kedvenc

Nagy az érdeklődés a Határtalanul! tanul-
mányi kirándulási program iránt, több 

mint 2200 pályázat érkezett, és a kérelmek 
mintegy fele nyert el támogatást – közöl-
te tegnap Potápi Árpád János, a magyar 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai állam-
titkára. A programra idén az erős magyar 
közösségek éve keretében 3,8 milliárd forint 
áll rendelkezésre. Az államtitkár felidézte, 
hogy 2020 februárjában három pályázati 
felhívást tettek közzé, a határidő március 
30-ról április 30-ra módosult. Megkülönböz-
tetett korosztályként jelölte meg a hetedike-
seket, mellettük még két felhívást hirdettek 
meg a középiskolák számára. A benyújtott 
pályázatok alapján megállapítható, hogy a 
nagyobb kirándulások jellemzőek, legtöb-
ben négy vendégéjszakás utat szerveznek – 
közölte.  A legtöbben Erdélybe szeretnének 
utazni, ezt követi a Felvidék, Horvátország, 
a Vajdaság, Kárpátalja és a Muravidék.  
Lehetővé teszik azt is, hogy a 2020 tavaszán 
a járványhelyzet miatt elmaradt kirándu-
lásokat megvalósítsák a pályázók – jelezte 
Potápi. A 2019-es nyertesek közül eddig már 
több mint 600 csoport módosította utazása 
tervezett időpontját 2020 nyár végére, illetve 
őszre.  Az államtitkár az MTI kérdésére el-
mondta: a partnerszervezeteiknek 2019/20-
as tanévre 300 millió forintot biztosítottak, 
hogy meghívásos jelleggel bonyolítsanak  le 
régiók közötti utazásokat, amelyek lényege, 
hogy külhoni diákok egymáshoz, illetve 
anyaországi területekre utazzanak. 

Ennek az összegnek közel 100 százaléka 
megmaradt a járvány miatt, és az a követke-
ző tanévben felhasználható. A 2019-es pá-
lyázatoknál a megvalósítási időszakot 2020. 
június 15-ről október 31-re módosították, de 
folyamatban van egy további hosszabbítás 
is, 2021. június 15-re. (Hírösszefoglaló)

Kevésbé népszerű az EU

Romániában 57,3 százalék vallja azt, hogy 
az országnak az Európai Unióhoz való 

csatlakozása előnyt jelent, ami csökkenés a 
tavaly szeptemberi 63,8 százalékhoz mérten 
– derült ki egy tegnap ismertetett felmérés-
ből, amelyet az INSCOP közvélemény-ku-
tató intézet készített a Román Akadémia 
2017-ben alakult, főleg Oroszországgal és 
Magyarországgal foglalkozó Információs 
Hadviselést és Stratégiai Kommunikációt 
Elemző Laboratóriuma (LARICS) megren-
delésére. A megkérdezettek 33 százaléka 
állította azt, hogy az EU-tagság többnyire 
hátrányos Románia számára, ami növeke-
dést jelent a legutóbb mért 27,7 százalékhoz 
képest. A románok leginkább az Egyesült 
Államokban bíznak, ennek az országnak a 
bizalmi indexe eléri a csaknem 49 száza-
lékot. A megkérdezettek 64,6 százaléka 
szerint Románia és az Egyesült Államok 
szövetsége jelenti a legnagyobb garanciát 
Románia biztonsága szempontjából. A 
románok körében Németországnak van még 
magas, 44,5 százalékos bizalmi indexe. A 
megkérdezettek legkevésbé Oroszországban 
és Magyarországban bíznak, előbbinek 8,8 
százalék, utóbbinak 14,5 százalék a bizalmi 
indexe. A megkérdezettek 38 százalékának 
kevés, csaknem 44 százalékának nagyon 
kevés bizalma van Magyarországban. Régi-
ókra lebontva megfi gyelhető, hogy főleg a 
Kárpátokon túli románok bíznak a legkevés-
bé Magyarországban, az erdélyi megyékben 
többen, és ott is a legtöbben a román–ma-
gyar határhoz legközelebb eső északnyu-
gati régióban, ahol a megkérdezettek 31 
százaléka válaszolta azt, hogy megbízik 
Magyarországban. (Hírösszefoglaló)




