
 Külföld-Belföld 2021. március 2.
kedd 5

Ismét nő az intenzív osztályon kezeltek száma

Kevés tesztből is sok koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt a tegnapi adatok 
szerint: 6616 PCR- és 4977 antigéntesztből 2096 lett pozitív, ami 18,08 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 804 090-re nőtt. A gyógyultak száma 1119 
fővel 741 471-re nőtt. A kór szövődményeiben 53 fertőzött hunyt el  – közülük 47-en 
krónikus betegek voltak –, ezzel az elhunytak száma 20 403. A kórházakban 8334 
fertőzöttet kezeltek, közülük 1022-t intenzív osztályon.

AZ 55 ÉV FÖLÖTTIEK IS MEGKAPHATJÁK A KÖZELJÖVŐBEN AZ ASTRAZENECA VAKCINÁJÁT

Hamarosan jöhet a tömeges oltás
E hónap közepétől kezdődik a re-
gisztráció a koronavírus elleni oltási 
kampány harmadik szakaszára, 
amelyben már minden állampolgár 
jogosult részt venni. Az oltás maga 
várhatóan áprilistól indul majd.

 » BALOGH LEVENTE

M árcius közepétől elindul a regiszt-
ráció a koronavírus elleni oltásra 
a lakosság széles rétegei számára 

– jelentette be Valeriu Gheorghiţă, az oltá-
si kampány koordinátora. A katonaorvos 
vasárnap este a Digi24 hírtelevíziónak nyi-
latkozva elmondta: március 15-én indul a 

regisztrációs lehetőség a kormányzati por-
tálon, és várhatóan áprilistól el is kezdik 
beoltani a harmadik szakaszban jogosult 
személyeket. Mint kifejtette, ekkora elké-
szül a váróslistarendszer, vagyis ha valaki 
a regisztráció után rákattint a kiválasztott 
oltópontra, akkor láthatja, hányan vannak 
előtte, és felmérheti, mikor kerül sorra, ha 
oda jelentkezik. Gheorghiţă azt is elmond-
ta, tegnaptól napi 30 000 személyt oltanak 
be az országban, miután megnyílt további 
130 oltópont, amelyekben a Pfi zer–BioNT-
ech vakcináját alkalmazzák. Lesz ugyan-
akkor olyan nap is, amikor 40 000 ember 
kapja meg a vakcinát. A koordinátor azt 
is elárulta, hogy bővítik azok körét, akik 
megkaphatják az AstraZeneca gyógyszer-

gyártó oltását. Szintén vasárnap este az 
Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, felkér-
te az egészségügyi minisztérium illetékes 
bizottságát, valamint az Országos Gyógy-
szerügynökséget, hogy engedélyezzék az 
alkalmazási korhatár kitolását a jelenlegi 
55 évről 65 évre. Sőt azt szeretné, ha nem is 
szabnának meg felső életkort.

A legújabb, angliai és skóciai adatok 
ugyanis azt mutatják, hogy ebben a kor-
osztályban is magas hatékonyságú védett-
séget biztosít a fertőzés, kiemelten pedig 
annak súlyos formái ellen.

Mint ismeretes, az oltási kampány de-
cember 27-én kezdődött, az egészségügyi 
dolgozók beosztásával. A január 15-én in-
dult második szakaszban a 65 év fölöttie-
ket, a krónikus betegeket és a fogyatékkal 
élőket immunizálják, valamint a kulcs-
fontosságú ágazatok dolgozóit. A lakos-
ság többi részének beoltására a harmadik 
szakaszban kerül sor, erre lehet március 
15-étől regisztrálni. Mint ismert, Románi-
ában jelenleg a Pfi zer és az AstraZeneca 
vakcinája mellett a Moderna oltását alkal-
mazzák, mivel eddig csupán ezeket enge-
délyezte az Európai Gyógyszerügynökség. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„Nem alapítunk új pártot. Miénk a Re-
publikánus Párt, amely egységes 

lesz és erősebb, mint valaha” – mondta 
Donald Trump volt amerikai elnök vasár-
nap, a Konzervatív Politikai Akciócsoport 
(CPAC) nevű szervezet éves konferenciáján 
a fl oridai Orlandóban. A republikánus poli-
tikus – aki első nyilvános beszédét tartotta 
a Fehér Házból való távozása óta– álhírnek 
nevezte az új párt alapításával kapcsolatos 
találgatásokat. Trump úgy fogalmazott: 
„Nem alapítok új pártot, ez álhír volt. Nem 
lenne zseniális? Indítsunk egy új pártot, és 
osszuk meg a szavazatainkat, hogy soha ne 
nyerhessünk. Nem, ez nem érdekel minket.” 
„Ma itt állok önök előtt, hogy kijelentsem: 
az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel 
ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem 
ért véget. A büszke, szorgalmas amerikai 
hazafi ak mozgalma csak most kezdődik, 
és a végén mi győzünk!” – fogalmazott a 
volt elnök, aki nem zárta ki, hogy 2024-ben 
elindul az elnöki pozícióért folyó verseny-
ben. „Ki tudja, akár úgy is dönthetek, hogy 
harmadszor is megverem őket” – mondta a 
volt elnök. Donald Trump azt jósolta, hogy 

a Demokrata Párt „hervasztó vereséget” 
fog szenvedni a félidős választásokon, és 
2024-ben „határozottan” elveszíti a Fehér 
Házat. A volt elnök továbbra sem hajlandó 
elismerni vereségét. A demokratákra utalva 
Trump úgy fogalmazott: „valójában, mint 
tudják, éppen elvesztették a Fehér Házat”. A 
volt elnök élesen támadta utódja, Joe Biden 

számos intézkedését. „A modern amerikai 
történelem összes elnöke közül Bidennek 
volt a legtragikusabb első hónapja” – fogal-
mazott Trump. „Mindannyian tudtuk, hogy 
a Biden-adminisztráció rossz lesz, de egyi-
künk sem tudta elképzelni, hogy ennyire 
rossz lesz, és hogy ennyire balra mennek”– 
tette hozzá. 

 » B. L.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak 
(PSD) sikerült megőriznie, sőt növelnie 

is előnyét a decemberi parlamenti választás 
óta, miközben a kormánypártok támoga-
tottsága stagnál – derül ki a CURS közvéle-
mény-kutató vasárnap este nyilvánosságra 
hozott felméréséből. A kutatás eredményei 
szerint a PSD – amely a választásokat 28,9 
százalékkal nyerte meg, de a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL), az USR–PLUS és az RMDSZ 
koalíciós megállapodása nyomán ellenzék-
ben maradt – 34 százalékot kapna, ha most 
vasárnap tartanák a választást. A máso-
dik helyezett a kormány fő erejét adó PNL, 

amely, akárcsak decemberben, most is 25 
százalékot kapna. A koalíció másik tagja, az 
USR–PLUS-szövetség 16 százalékon áll – ez 
kis előrelépés a decemberi 15 százalékhoz ké-
pest. A parlamentbe meglepetésre bejutott, 
szélsőséges Románok Egységéért Szövetség 
(AUR) támogatói kitartanak a párt mellett, 
annak ellenére is, hogy az alakulatot belső 
konfl iktusok szabdalják, és két ismert politi-
kusukat ki is zárták: ahogy három hónapja, 
úgy most is 9 százalékos a támogatottsága.

Az RMDSZ a felmérés szerint most nem 
ugraná meg az 5 százalékos parlamenti kü-
szöböt, mivel 4 százalékon áll.

A kutatás február 22. és 26. között készült 
1100 fős mintán, a hibahatár 3 százalékos.

Rákérdeztek arra is, mennyire bíznak az 
emberek a politikusokban. Mint kiderült, 
nagyon kevesen: a legnépszerűbb továbbra 
is Klaus Iohannis államfő, de vele kapcso-
latban is csupán 37 százaléknyian mondták 
azt, hogy megbíznak benne. A második he-
lyezett Marcel Ciolacu, a PSD elnöke, akinek 
25 százalékos a bizalmi indexe, míg a dobo-
gó harmadik fokára Ludovic Orban PNL-el-
nök fért fel 20 százalékos indexszel.

Ezzel holtversenyben áll George Simion-
nal, az AUR társelnökével.

Dan Barna, az USR elnöke 18 százalékos 
bizalmi indexszel „büszkélkedhet”, míg Flo-
rin Cîţu miniszterelnökben a válaszadók 17 
százaléka bízik.

Trump nem akarja új párttal megosztani a jobboldalt

Egyre népszerűbbek a román szociáldemokraták

 » RÖVIDEN

Elhagyhatja a Fidesz az EPP-t
Ha a Fideszt nem látják szívesen, „mi 
nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a 
képviselőcsoport tagjai maradjunk” – 
írta Orbán Viktor pártelnök Manfred 
Webernek, az Európai Néppárt EP-képvi-
selőcsoportja vezetőjének. A miniszter-
elnök levelében azt írta: ha az elfogadott 
rendelkezéseket megszavazzák, a Fidesz 
elhagyja az EPP képviselőcsoportját.

Börtönbüntetésre ítélték
Nicolas Sarkozyt korrupció miatt
Egy év letöltendő és két év felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélte befolyással 
való üzérkedés és korrupció miatt 
Nicolas Sarkozy volt francia államfőt 
tegnap a párizsi büntetőbíróság. Sarkozyt 
és ügyvédjét azzal vádolták, hogy meg 
akartak vesztegetni egy magas rangú 
bírót információkért cserébe. Sarkozynek 
egyelőre nem kell börtönbe vonulnia, az 
ítélet ellen fellebbezhet. Az exelnök ellen 
több eljárás is folyamatban van.

Marad az ellenőrzés a magyar határokon
A koronavírus-járvány harmadik hullá-
mára tekintettel – a magyar állampolgá-
rok életének és egészségének megóvása 
érdekében – a magyar kormány március 
15-én 24 óráig meghosszabbította az or-
szág schengeni belső határszakaszán ide-
iglenesen bevezetett határforgalom-el-
lenőrzést és határőrizeti feladatokat 
– közölte a járvány elleni védekezésért 
felelős operatív törzs ügyeleti központjá-
nak helyettes vezetője a testület tegnapi 
online sajtótájékoztatóján. Kiss Róbert 
elmondta, immár hat hónapja állították 
vissza ideiglenesen a határellenőrzést.

Visszatérne. Donald Trump nem zárja ki, hogy ismét indul az elnöki tisztségért

Újabb bányászjárással
fenyeget Miron Cozma

Ú jabb bányászjárással fenyegette meg a 
kormányt Miron Cozma egykori bányász 

szakszervezeti vezető, aki a rendszerváltás 
utáni két évtizedben több ízben is Bukarest-
be vezette a bányászokat, és ezzel kormányt 
is sikerült megdöntenie. Cozma vasárnap 
este a România Tv hírcsatorna élő adásá-
ban annak kapcsán fi gyelmeztette Florin 
Cîţu miniszterelnököt, hogy múlt héten 
a Zsil-völgyi bányászok ismét tiltakozó 
akciókat tartottak fi zetésük késése miatt. 
Cozma most azt mondta: már korábban 
is kulcsszerepet játszott egyes kormányok 
bányászok segítségével való megdöntésé-
ben, és ismét megteheti. „Többek között 
Cîţu miniszterelnökhöz is szólok. Nagyon 
fi gyelj, Cîţu! Olvass a bányászok történelmi 
szerepéről. 1991-ben tízezer bányásszal 
kormányt váltottunk, úgy, hogy a hadsereg 
az utcán volt. 1999-ben hétezer bányásszal 
váltottuk le a Radu Vasile-kormányt. Jelen-
leg négyezer bányász van a Zsil völgyében 
és hétezer Gorj megyében. Ez 11 ezer, Cîţu! 
Ha bányászjárást akarsz, bármikor meg-
szervezhetem. Te pedig nem tudsz megállí-
tani! Sem te, sem más!” – hangzott Cozma 
fenyegetése. Mint ismeretes, 1991-ben – az 
alapos gyanú szerint részben Ion Iliescu 
akkori államfő felbujtása nyomán – Cozma 
és az általa vezetett bányászok Bukarest ut-
cáin randalírozva kényszerítették ki a Petre 
Roman-vezette kormány lemondását.

1999-ben ismét Bukarest felé indultak az 
általa vezetett bányászok a kormány bánya-
bezárásokra vonatkozótervei miatt. Akkor 
azonban a rendfenntartó erők útközben 
megállították őket, Cozma pedig utólag 
hosszú éveket töltött börtönben. (B. L.)
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