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H I R D E T É S

Vétó. Orbán és Morawiecki nem enged a nyomásgyakorlásnak

 » RÖVIDEN

Koronavírusos a román munkaügyi miniszter
Pozitív lett Violeta Alexandru munkaügyi miniszter koronaví-
rustesztje. Ezt maga a tárcavezető közölte csütörtökön közösségi 
oldalán. A Ludovic Orban vezette kabinet tárcavezetője hozzátette: 
a pozitív teszt ellenére otthonról továbbra is folytatja munkáját.

Elérhette csúcspontját a járványhullám Németországban
Minden jel arra utal, hogy nem erősödik tovább, hanem már tetőzik a 
koronavírus-járvány második hulláma Németországban – mondta a 
Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője csütörtö-
kön Berlinben. Lothar Wieler online tájékoztatóján kiemelte, hogy az 
utóbbi két hét alatt megállt a napi esetszám gyors növekedése.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M ind az Európai Unió 2020 
utáni többéves pénzügyi ke-

retét, mind pedig a jogállamisági 
feltételrendszert illetően elért meg-
állapodások lezárt megállapodá-
sok, semmiképpen sem nyithatók 
meg újra – jelentette ki az Európai 
Parlament (EP) házbizottságaként 
működő, úgynevezett Elnökök 
Értekezlete közleményében szer-
dán. A bejelentés apropója, hogy 
Magyarország és Lengyelország a 
pontosan meg nem határozott jog-
államisági kritériumok feltételül 
szabása miatt megvétózta az EU 
hosszú távú költségvetéséről, il-
letve a koronavírus-járvány miatti 
helyreállítási alapról szóló döntést.

A közlés szerint szerdai ülésén a 
testület megerősítette az EP-nek az 
Európai Unió Tanácsával ismerte-
tett álláspontját a többéves pénz-
ügyi keretet, valamint a jogállami-
sági feltételekről szóló rendeletet 
illetően. Tájékoztatásuk szerint 
ennek értelmében az EP vezetői 
felkérik a tagállamok kormánya-
inak képviselőiből álló tanácsot, 
hogy fogadja el a csomagot, és 
mielőbb kezdje meg a ratifi kációs 
folyamatot. Kiemelték: az Európai 
Parlament vezetése „mélységesen 
sajnálja” a késedelmet, és megis-
métli, hogy az elért megállapodá-
sok lezártak, nem nyithatók meg 
újra. „További engedményt nem 

fogunk tenni” – tették hozzá. Mate-
usz Morawiecki lengyel kormányfő 
ugyanakkor csütörtökön kiállt az 
európai uniós tagság mellett, de 
elutasította az EU-tagországok jog-
államisági helyzetének „önkényes 
értékelését”. Facebook-oldalán 
közzétett bejegyzésében megerősí-
tette az uniós kifi zetések tervezett 
módosítása miatt megfogalma-
zott lengyel kifogásokat. „Igent 
mondunk az Európai Unióra, de 
nemet az úgynevezett jogállami-
ság értékelésében alkalmazandó 
önkényes kritériumokra” – áll Mo-
rawiecki bejegyzésében. A lengyel 
kormányfő szerint Lengyelorszá-
got „különféle irányokból ostoroz-
zák”, amihez a jogállamiság „ha-
mis értelmezését” is felhasználják. 

Lengyelország nem egyezhet bele 
ilyenfajta uniós mechanizmu-
sokba, mivel ezek „a politikai és 
önkényes kritériumokat előnyben 
részesítik az érdemi értékelésekkel 
szemben” – szögezte le Morawiec-
ki, aki csütörtökön részt vett az 
uniós állam- és kormányfők videó-
értekezletén. Az ügy kapcsán Lu-
dovic Orban román kormányfő az 
AFP-nek azt mondta: a helyreállí-
tási terv Magyarország és Lengyel-
ország általi vétózása hátrányosan 
érinti az egész Európai Uniót. Úgy 
vélekedett: minden uniós – köztük 
minden magyar – állampolgárnak 
érdeke a helyreállítási terv mielőb-
bi elfogadása, hiszen ez az európai 
fi nanszírozás „a gazdasági talpra-
állás egyik alappillére”.

Köti az ebet a karóhoz Brüsszel

Rekordot döntött a gyógyultak száma

Ismét tízezer fölötti az egy nap alatt újonnan koronavírus-fertőzés-
sel diagnosztizáltak száma a csütörtöki adatok szerint, ugyanakkor 
az utóbbi napok tendenciái azt mutatják, hogy állandósulni látszik 
ezen a szinten a fertőzöttek száma. Most 36 963 tesztből 10 108 lett 
pozitív, ami 27,35 százalékos arány. Ugyanakkor a gyógyultak szá-
ma újabb rekordnak számító 8203 fővel már 269 851-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 167-en hunytak el – közülük 160-an krónikus be-
tegek voltak –, ezzel a halottak száma 9596. A kórházakban 13 447 

fertőzöttet ápoltak, közülük 1131-et intenzív osztályon. Otthoni 
elkülönítésben 48 140-en, intézményesben 13 281-en tartózkodtak, 
míg házi karanténban 79 434-en, hatóságiban pedig 19-en voltak.

Soros: Európának fel kell lépnie Magyarországgal és Lengyelországgal szemben

Európának fel kell lépnie Magyarországgal és Lengyelországgal szemben – írta a Project Syndicate nevű 
véleményportálon Soros György. Az üzletember szerint az Európai Unió nem köthet kompromisszumot a 
jogállamiság tekintetében, amikor a tagállamoknak juttatandó forrásokról dönt. Az, hogy a tömb hogyan 
áll azokhoz a kihívásokhoz, amelyek Magyarország és Lengyelország részéről ezeket az alapelveket érik, 
meghatározzák, hogy az Európai Unió továbbra is az alapértékeihez hű nyitott társadalomként marad-e fenn 
– vélekedett. Soros György hangsúlyozta: Magyarország és Lengyelország azért vétózták meg az európai 
uniós pénzek kifi zetését, mert a támogatások kiutalását jogállami feltételekhez kapcsolták, és ők nem akar-
nak szembenézni az ezek megsértésével járó következményekkel. Erre reagálva Kovács Zoltán nemzetközi 
kommunikációért felelős magyar államtitkár azt írta: „Ha tudni akarjátok, hogy működik a Soros-terv”: Soros 
György költségvetési büntetéseket javasolt azon országok ellen, amelyek nem fogadtak migránsokat 2015-
ben. Jelenleg az EU-s intézmények pénzügyi zsarolást és politikai megtorlást folytatnak – olvasható a bejegy-
zésben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: Magyarország maga határozhatja 
meg, kivel kíván együtt élni, és kivel nem, maga dönthet arról hogy a migrációt elutasítja, vagy sem.

A MINISZTERELNÖK SZERINT AZ OLTÁSI TERVBEN SZEREPLŐ KATEGÓRIÁKNAK NEM KELL MAJD FIZETNIÜK A VAKCINÁÉRT

Ingyenes oltást ígérnek bizonyos csoportoknak
A kormány szerzi majd be a 
koronavírus elleni szükséges 
oltásokat, amint azok elérhe-
tővé válnak, és azok, akik az 
oltási tervekben szerepelnek, 
ingyenesen juthatnak majd 
hozzájuk – jelentette be Lu-
dovic Orban miniszterelnök.

 »  BALOGH LEVENTE

I ngyenesek lesznek a korona-
vírus elleni oltások az oltási 
tervben szereplők számára 

– szögezte le Ludovic Orban mi-
niszterelnök. „Az oltás nem köte-
lező, ugyanakkor ingyenes. Az ál-
lam szerzi be az összes vakcinát, 
az oltás pedig ingyenes lesz a né-

pesség minden kategóriája szá-
mára” – szögezte le a kormányfő 
szerdán este a România Tv-nek 
nyilatkozva, pontosítva: az ingye-
nesség azokra vonatkozik, akik 
az oltási tervben szerepelnek. 
Hozzátette: az állami hatóságok 
még nincsenek teljesen felkészül-
ve az oltási folyamatra, ugyanak-
kor a cél az, hogy egy hónapon 
belül készen álljanak.

A kormányfő egyúttal cáfol-
ta, hogy a minisztériumokban 
már listák készülnének arról, kik 
kapják majd meg első körben a 
koronavírus elleni védőoltást. 
Szerinte csupán annyi történik, 
hogy az egészségügyi tárca kéré-
sére felmérik, egyáltalán hányan 
igénylik a vakcinát. „Nem létezik 

elsőbbség a miniszterek, államtit-
károk vagy tisztviselők számára. 
A prioritáslistát az Egészségügyi 
Világszervezet és az európai fó-
rumok ajánlásai alapján állítjuk 

össze” – állította Orban. A mi-
niszterelnök szerint „lehetsé-
ges”, hogy az első oltások már 
decemberben megérkezzenek. 
Hozzátette, első körben az egész-

ségügyi dolgozók és a kockázati 
csoportok – a krónikus betegek és 
az idősek –, valamint a létfontos-
ságú ágazatokban – energetika, 
vízművek – dolgozók kapják meg 
a vakcinát. Orban azt is kijelentet-
te: föl sem merül a szükségállapot 
ismételt bevezetése, ugyanakkor 
az oktatás mindaddig interne-
tes formában zajlik, amíg nem 
csökkent jelentős mértékben a 
koronavírus-fertőzések száma. A 
Piatra Neamţ-i megyei sürgősségi 
kórházban szombaton bekövet-
kezett, számos beteg halálát oko-
zó tűzvész kapcsán kijelentette: 
nincs oka a lemondásra, mivel az 
ott történtek nem a kormány, ha-
nem a kórház menedzsmentjének 
hatáskörébe tartoznak.
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Megdöbbentőnek és a magyar-
ság számára mélységesen 

sértőnek nevezte Trianon évfor-
dulójának romániai ünnepnappá 
nyilvánítását Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikai államtitkára. A nemzetpoliti-
kai államtitkár úgy fogalmazott: a 
szerdán kihirdetett romániai tör-
vény, amelynek értelmében a tri-
anoni békeszerződés évfordulója 
a jövőben hivatalos ünnepnappá 
válik Romániában, mélységesen 
sértő nemcsak az erdélyi, hanem 
az összmagyarságnak. „Megdöb-
bentő és elszomorító, hogy egy 
világjárvány kellős közepén egy 

EU-s tagállam azzal van elfoglal-
va, hogy olyan törvényt hozzon, 
amely sárba tiporja a területén 
élő legnagyobb nemzeti közösség 
jogait” – tudatta Potápi Árpád 
János. Kiemelte: egy nemzeti kö-
zösség tagjait arra kényszeríteni, 
hogy megünnepeljék a saját tör-
ténelmük leggyászosabb napját, 
nemcsak nem EU-konform, hanem 
egyben „óriási tiszteletlenség is” a 
közösség tagjaival szemben. Ez a 
lépés semmi másra nem jó – tette 
hozzá az államtitkár –, mint feles-
leges ellentétek szítására az ország 
területén élő nemzetiségek között. 
(Hírösszefoglaló)

Sértő a Trianon-törvény




