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Karikó: 35 nap elteltével is be lehet adni a Pfi zer második dózisát

Karikó Katalin, a Pfi zer-vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biokémikus szerint 
az is megfelelő, ha három hét helyett 35 nap telik el az első oltás után a második adag 
beadásáig – olvasható az Index.hu oldalon tegnap közzétett cikkben. A hírportál szerint 
a biokémikus ezt arra reagálva válaszolta a Facebook-oldalán egy követőjének, hogy 
Galgóczi Ágnes, a magyar Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője 
vasárnap egy interjúban azt mondta: klinikai, tudományos és szakmai ismeretek alapján 
igyekeznek kitolni a második oltás időpontját, a Pfi zer-vakcinánál a korábbi 21 helyett 35 
napra. Karikó Katalin hangsúlyozta, hogy már az első oltás is véd, „és annak is jónak kell 
lennie”, ha csak hónapokkal később kapja meg valaki a második dózist – írták.

Ismét 4000 közelében a fertőzöttek száma

Ismét 4000 közelébe emelkedett a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma, miután hétfőn újra a szokásos ütemben zajlottak a tesztelések: a tegnapi ada-
tok szerint 33 548 tesztből 3950 lett pozitív, ami 11,77 százalékos arány. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 808 040. A gyógyultak száma 2569 fővel 744 040-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 106-an haltak meg – közülük 105-en krónikus betegek voltak –, így az elhunytak 
száma 20 509. A kórházakban 8536 fertőzöttet ápoltak, közülük 1044-et intenzív osztályon.

SZIGORÚ ÍTÉLET SÚJTJA AZ EXMINISZTERT ÉS BĂSESCU LÁNYÁT A 2009-ES KAMPÁNY ÜGYÉBEN

Letöltendő börtön Udreáéknak
Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a 
bukaresti ítélőtábla tegnap alapfokú 
ítéletében Ioana Băsescut, Traian 
Băsescu volt államfő lányát a 2009-
es elnökválasztáshoz kapcsolódó 
kampányfi nanszírozási ügyben.

 » BALOGH LEVENTE

S úlyos, letöltendő börtönbüntetésre 
ítélte tegnap a bukaresti táblabí-
róság többrendbeli pénzmosásért 

és vesztegetésre való felbujtásért Ioana 
Băsescut, Traian Băsescu volt államfő 
idősebbik lányát és Elena Udrea volt 
idegenforgalmi minisztert egy, a 2009-es 
államfőválasztáshoz kapcsolódó kam-
pányfi nanszírozási ügyben. Az alapfokú 
ítélet szerint Udrea nyolc, Ioana Băses-
cu ötéves letöltendő szabadságvesztést 
kapott. Emellett arról is döntöttek, hogy 
Udreától el kell kobozni egy 691 ezer, egy 
918 ezer és egy 305 ezer lejes összeget, 
amelyet állítólag kenőpénz gyanánt ka-
pott. Ioana Băsescu vagyonát zárolták. 

Az ítélet nem jogerős, az érintettek fel-
lebbezhetnek ellene. Udrea sokkolónak 
nevezte az ítéletet, és azt állította, hogy a 

bírónő „parancsra” ítélte el a szerinte alap-
talan vádpontokban.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) még 2017-ben emelt vádat az 
érintettek ellen. A nyomozás egyes kam-
pányreklámok fi nanszírozását érinti. 
Udreát négyrendbeli pénzmosással gya-
núsítják. Ioana Băsescut hivatali vissza-
élésre való felbujtással és pénzmosással 
gyanúsítja a DNA, mivel az ügyészek sze-
rint arra kérte egy állami tulajdonú cég 
vezetőjét, hogy fi zessen ki egy 419 ezer 
lejes kampányszámlát. Emellett a gyanú 
szerint akkori élettársa, Giovanni-Mario 
Francesco 2 500 000 lejt kapott egy mé-
diavállalattól két televíziós zenei csatorna 
beindításáért cserébe. A jövedelmet nem 
tüntette fel adóbevallásában, az össze-
get ráadásul a DNA szerint Ioana Băses-
cu felkérésére a kampány során igénybe 
vett szolgáltatások kifi zetésére fordította. 
Emellett szintén a Băsescu lány felbujtá-
sára fi ktív műveletek révén 735 ezer lej-
nyi, adócsalásból származó összeget for-
dított ugyanazon célra. 

Az ügyben vádlottként szerepelt Dan 
Andronic újságíró is, aki a vádak szerint 
fi ktív politikai tanácsadói szolgáltatáso-
kért kapott 668 ezer lejt Francesco cégétől, 

amelynek a nagy részét aztán továbbutalta 
egy külföldi tanácsadó cégnek sikerdíjként 
a választások megnyeréséért. Ezt a bíróság 
nem tartotta megalapozottnak, így alapfo-
kon felmentette. Victor Tarhon, a Tulcea 
megyei közgyűlés korábbi vezetője, aki a 
DNA szerint Udrea utasítására 700 ezer lejt 
kért egy üzletembertől a kampányra, négy 
év letöltendő szabadságvesztést kapott.

A DNA olyan feljelentések alapján nyo-
mozott, amelyek szerint a 2009-es válasz-
tási kampányra törvénytelenül fi zettek 
támogatásokat. A feljelentő egy olyan 
üzletember, aki 2009-ben több százezer 
– közel egymillió – euróval járult hozzá a 
választási kampányhoz, és akinek a kér-
déses időszakban több szerződése is volt 
a fejlesztési és idegenforgalmi minisztéri-
ummal. A gyanú szerint a szerződéseket 
a kampány támogatása nyomán kötötték 
meg vele. A DNA szerint Udrea Gheorghe 
Nastasia akkori minisztériumi főtitkárt bíz-
ta meg azzal, hogy követelje a pénzt az üz-
letembertől. Nastasiát hat évre ítélték alap-
fokon, míg Siliviu Wagner, az Oil Terminal 
nevű cég vezérigazgatója, akit sikkasztás-
sal gyanúsítottak, három év felfüggesztett 
szabadságvesztést kapott. Emellett neki 
és Ioana Băsescunak vissza kell fi zetnie 
119 ezer lejt az Oil Terminalnak.

A 2009-es elnökválasztás tisztaságának 
kivizsgálására parlamenti különbizott-
ságot is létrehozott a 2016-os választások 
után alakult szociálliberális kormánytöbb-
ség, amely– a bizottság jelentése alapján 
–– parlamenti határozatban rögzítette, 
hogy 2009-ben választási csalással segí-
tették elő Traian Băsescu államfő újravá-
lasztását.  A 2009-es elnökválasztás má-
sodik fordulójában Băsescu úgy szerezte 
meg második ötéves mandátumát, hogy 
alig több mint fél százalékponttal, 70 ezer 
szavazattal múlta felül ellenfelét, Mircea 
Geoană szociáldemokrata pártelnököt, 
miközben az érvénytelen szavazatok szá-
ma megközelítette a 140 ezret.

 » B. L.

Március 15-étől aktívvá válnak a várólis-
ták a koronavírus elleni oltás regiszt-

rációs portálján – erősítette meg tegnap 
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora. Mint kifejtette, a regisztrá-
ció után a jelentkező feliratkozhat a kivá-
lasztott oltópont várólistájára, és amint az 
illető központban helyek szabadulnak fel, 
SMS-ben és e-mailben is értesítést kap. 
Ezt követően 24 óra áll a rendelkezésére, 
hogy időpontot foglaljon. Mint ismeretes, 
Gheorghiţă korábban bejelentette, hogy 15-
étől indul a regisztráció az oltási kampány 
harmadik szakaszára, amelyben immár a 
teljes lakosság érintett.

Eközben a szakértők egyre határozottab-
ban állítják, hogy Romániában is a koronaví-

rus-járvány harmadik hullámának felfutását 
jelzik az adatok. Virgil Musta, a temesvá-
ri Vic tor Babeş-kórház fertőzőosztályának 
vezetője hétfőn este kijelentette: a tavalyi 
tapasztalatok alapján ahogy Európa nyugati 
részén növekedni kezd az esetszám, két-há-

rom hét múlva ugyanez a trend tapasztalha-
tó Romániában is. Most is ugyanez történik.

„Nagyon valószínű, hogy mi is az európai 
utat követjük, sajnos hamarosan nálunk is 
tovább nő az esetszám”  mutatott rá az or-
vos, aki szerint Temesváron és egész Temes 
megyében már két hete érezhetően nő az 
egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás, 
ennek nyomán nehezen birkóznak meg a 
kórházi kezelésre szoruló, súlyos esetekkel.

Betarice Mahler, a bukaresti Marius Nasta 
Intézet menedzsere is arról beszélt hétfőn 
este: minden ok megvan azt hinni, hogy 
immár a járvány harmadik hulláma zajlik, a 
kórházban megtelt az intenzív osztály, a be-
utalt betegek pedig fi atalabbak, mint tavaly, 
ami arra utal, hogy a mutáns brit törzs terjed. 

Oltások: a hónap közepétől jönnek a várólisták

 » RÖVIDEN

Nem nyomoznak ismét
az augusztus 10-i tüntetések ügyében
Elutasította tegnap a bukaresti törvény-
szék azt az igénylést, amelyben a volt 
csendőrségi vezetők elleni nyomozás 
újraindítását kérte a Szervezettbűnö-
zés- és Terrorellenes Ügyészség (DII-
COT) a 2018. augusztus 10-i, bukaresti 
tüntetés ügyében. A döntés jogerős. 
Giorgiana Hosu, a DIICOT főügyésze 
tavaly augusztusban a közfelháboro-
dás miatt akarta részben újraindítani 
a nyomozást, miután a DIICOT még 
júliusban bejelentette: nem emel 
vádat, ugyanakkor átadta a katonai 
ügyészségnek a tüntetőket bántalmazó 
csendőrök ügyében indított nyomozást. 
Mint ismeretes, 2018. augusztus 10-én a 
diaszpórában élő románok hívtak össze 
tüntetést Bukarestben a Viorica Dăncilă 
vezette szociálliberális kormány ellen. 
A demonstráció erőszakba fulladt, ke-
mény összecsapás tört ki a csendőrség 
és a tüntetők egy része között. Míg az 
ellenzék szerint a csendőrség indoko-
latlanul támadt az emberekre, az akkori 
kormányoldal államcsíny-kísérletnek 
minősítette a történteket.

Szlovákia orosz vakcinát vásárolt,
Lengyelország kínai oltást venne
Szlovákia kétmillió adag, koronaví-
rus elleni Szputnyik V orosz vakcinát 
vásárolt, s az első szállítmány hétfőn 
este meg is érkezett Kassára a szlovák 
hadsereg különgépén – jelentette be 
Igor Matovic miniszterelnök a kassai 
repülőtéren tartott sajtóértekezletén. 
Matovic bízik abban, hogy az orosz fél 
betartja a szombaton aláírt megálla-
podást, és megfelelő mennyiségben, 
időben fogja szállítani a vakcinát. 
Egy hónapon belül egymillió vakcina 
érkezésére számítanak – mondta –, 
májusban és júniusban pedig a máso-
dik millió orosz oltóanyagnak is meg 
kellene érkeznie Szlovákiába. „Szlová-
kia a következő hónapokban több mint 
40 százalékkal tudja majd felgyorsí-
tani az oltás tempóját” – szögezte le a 
kormányfő. Marek Krajcí egészségügyi 
miniszter újságírói kérdésre válaszol-
va azt mondta: az orosz vakcinával 
történő oltás önkéntes lesz, és életkori 
korlátozás nélkül beadható. Az oltás 
legkorábban két hét múlva kezdődhet 
el – jegyezte meg. Eközben a Reuters 
a lengyel hírügynökséget idézve arról 
írt: Andrzej Duda miniszterelnök Hszi 
Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt a 
kínai vakcina beszerzésről. Több más 
uniós országhoz hasonlóan Lengyel-
ország oltási programját is hátráltatta, 
hogy a kevesebb AstraZeneca és a 
Pfi zer szállítmány érkezett az országba 
a tervezettnél. Andrzej Duda szóvivője 
szerint további tárgyalások várhatóak 
a két fél között a vakcinabeszerzéssel 
kapcsolatosan. Mint ismert, Magyaror-
szágon már oltanak a kínai Sinopharm 
gyártotta vakcinával.
 
A mekkai zarándoklatra
már csak beoltott hívők mehetnek
A muzulmán hívők csak akkor vehetnek 
részt a kis és nagy zarándoklatokon 
Mekkába és Medinába, ha be vannak 
oltva a koronavírus ellen – jelentette 
tegnapra virradóra a szaúdi média. 
A híradásokban idézték Taufi k ar-Ra-
bíja egészségügyi minisztert, aki úgy 
fogalmazott, hogy a zarándoklaton való 
részvétel legfontosabb feltétele az új 
koronavírus elleni oltás. A muzulmán 
vallás egyik pillérének számító nagy 
zarándoklat (háddzs) az idén július 
második felében esedékes.

Bajban vannak. A bíróság alapfokon elítélte Elena Udreát és Ioana Băsescut
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