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Orbán: a magyarok Európa 
utolsó szabadságharcosai
Orbán Viktor értékelése szerint a nem-
zetek Európája helyett európai szuperál-
lamot építenek Brüsszelben, ezért ma a 
nemzeti alapon álló demokraták állnak 
szemben a birodalomépítőkkel, akik 
valójában a demokrácia ellenfelei is. A 
miniszterelnök a magyar függetlenség 
napja című szombati konferencián mon-
dott beszédében kifejtette: ez az a nap, 
amikor Magyarország először megszólal 
az EU jövőjéről szóló vitában. Úgy vélte, 
Európa egy kulturális képződmény, 
amely fantasztikus, lenyűgöző, lélegzet-
elállító és lemásolhatatlan, az európai 
kultúrát próbálják sok helyen meghono-
sítani, de nem érhetnek fel az eredetihez. 
A kormányfő úgy fogalmazott, „ma is 
ugyanazok vagyunk, akik voltunk, Euró-
pa utolsó, máig élő szabadságharcosai, 
és Európa története nem megváltozott, 
hanem mi változtattuk meg”. Orbán Vik-
tor szerint most sem magától javul meg, 
alakul át Európa, hanem nekünk kell 
megjavítani, átalakítani és visszavezetni 
a helyes, egykor sikeres ösvényre.

Nyugatellenes bíró lett Irán új elnöke
Ebrahím Raíszit, az Iránt uraló papi 
vezetéshez a végsőkig lojális, keményvo-
nalasnak tartott bírót választották meg az 
iszlám köztársaság új elnökévé, akinek 
azonban nincs még komoly tapasztalata 
a nagypolitikában. A 61 éves Raíszi lelkes 
és aktív résztvevője volt az 1979-es iszlám 
forradalomnak, amely megdöntötte az 
Egyesült Államokkal szövetséges Reza 
Pahlavi sah hatalmát. Magas rangú 
bírává emelkedett, aki a nyilvános meg-
szólalásaiban kérlelhetetlenül ostorozza 
a Nyugatot. Egyike volt annak a négy 
bírának, akinek felügyelete alatt több 
ezer bebörtönzött ellenzékit végeztek ki 
1988-ban. Az ország legfőbb vezetője, Ali 
Hámenei védence, egyes elemzők szerint 
akár az ajatollah utóda is lehet. 2019-ben 
az amerikai kormányzat őt is szankciós 
listára helyezte az 1980-as években vég-
rehajtott, törvénytelen kivégzésekért és a 
2009-es kormányellenes megmozdulások 
leverésekor elkövetett jogsértésekért.

ORSZÁGOS BAJNOK AUTÓVERSENYZŐ IS ÉLETÉT VESZTETTE A CIKLON OKOZTA ÁRADÁSOKBAN

Emberéleteket követelt az ítéletidő

Fákat döntött ki, utakat, gépkocsi-
kat rongált meg, és emberéletet is 
követelt az ország számos megyé-
jében tomboló ítéletidő a hétvégén. 
Az áldozatok egyike Adrian Cernea 
országos bajnok autóversenyző, akit 
rali közben lelte halálát az áradás 
által elragadott autójában.
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L egalább három ember életét vesztette, 
és jelentős anyagi károk keletkeztek a 
hétvégén az ország számos vidékén 

lesújtó áradások, viharok következtében. 
Leginkább a hirtelen lehullott nagy meny-
nyiségű, négyzetméterenként 50 litert is 
elérő csapadék és a zivatarok idején fel-
erősödő széllökések okoztak gondot Bu-
karestben és az ország mintegy félszáz 
településén, főleg a déli és a keleti me-
gyékben. A Neamț megyei Almaș faluban 
egy 78 éves férfi t elsodort a hirtelen meg-
duzzadt patak, és bár hamar megtalálták, 
a rohammentősöknek már nem sikerült 
újraéleszteni. A Bákó megyei Kászonmo-
nostoron (Mănăstirea Casin) egy 70 év kö-
rüli férfi t a gyaloghíddal együtt sodorta el 

az ár, amikor megpróbált átkelni rajta. Két 
főúton – a DN 11-es országút Bákó megyei 
és a DN7-es országút Dâmbovița megyei 
szakaszán – ideiglenesen leállt a forgalom, 
mert víz és hordalék öntötte el az úttestet.

Tragikus körülmények között elhunyt 
szombaton egy off road versenyen részt vevő 
pilóta, miután autójával az Ojtoz folyóba bo-
rult. A Román Autósport-szövetség közlése 
értelmében Adrian Cernea egykori országos 
bajnok vesztette életét, autóját elsodorta a 
megáradt folyó, a segédpilóta megsérült. 
A baleset a Bákó megyei Sóspatak (Sărata) 
és a Kovászna megyei Bereck között történt, 
nehezen megközelíthető terepen, ahol té-
rerő sincs. Cernea és Alex Tache autója egy 
völgyön haladt keresztül, amikor elsodorta 
egy hirtelen jött ár. A segédpilótát sikerült 
kimenteni, Adrian Cernea azonban az elso-
dort autóban rekedt. A versenyt megszakí-
tották, és mind a közelben levő versenyzők, 
mind a katasztrófavédelem munkatársai 
a keresésére indultak. Holttestére néhány 
száz méterrel odébb találtak rá. Az ország 
számos településén elöntött pincékhez, 
udvarokhoz, járhatatlanná vált utcákhoz 
hívták szivattyúzni a tűzoltókat, a Vrancea 
megyei Nereju község területén pedig tíz 
munkást kellett kimenteniük, akik egy te-
hervagonon kerestek menedéket az áradás 

elől. A Hunyad megyei Piskin egy tömbház 
tetőzetét egyszerűen lesodorta a vihar, sérü-
lés nem történt, több autó megrongálódott. 
Bukarestben is alagsorokat öntött el a víz, 
fákat döntött ki, és autókat rongált meg a 
vihar, sok helyütt valóságos tavak keletkez-
tek az úttest helyén, mert a csatornahálózat 
nem tudta elnyelni a lehullott csapadék-
mennyiséget. Florin Cîţu miniszterelnök 
tegnap felszólította a prefektusokat, hogy 
személyesen menjenek ki az árvíz sújtotta 
térségekbe, azonnal jelezzék, ha többle-
terőforrásokra van szükségük, és példás 
mozgósítást sürgetett mindenütt a polgá-
rok védelmének biztosítása érdekében. A 
kormányfő szerint 26 megye 77 településén 
okoztak károkat az áradások.

Az ország keleti részét sújtó ítéletidőt 
egy nagy nedvességtartalmú, a Feke-
te-tenger felett keringő ciklon okozta, 
amely várhatóan a következő napok-
ban is jelentős mennyiségű csapadékot 
hord az országrészbe. A meteorológiai 
szolgálat tegnap a keleti, északkeleti és 
délkeleti országrészre narancssárga, az 
ország központi, déli és északi térségei-
re sárga riasztást bocsátott ki a várható 
nagy mennyiségű eső és viharok miatt. 
A meteorológusok szerint hétfő hajnalig 
Erdély keleti részén, Moldvában, Dob-
rudzsában, valamint Muntenia északi 
és keleti részén nagy mennyiségű esőre, 
villámlásra, jégesőre és viharokra kell 
számítani. A lehulló csapadék mennyi-
sége meghaladja a 40–50, helyenként 
a 60–80 litert négyzetméterenként. A 
narancssárga riasztás Kárpátokon túli 
vidékeken kívül Brassó, Hargita, Maros 
és Beszterce-Naszód megye bizonyos te-
rületeire érvényes. Miközben több Kár-
pátokon túli megyében vörös riasztást 
bocsátottak ki, Erdélyben Máramaros, 
Szatmár, Beszterce-Naszód, Szilágy, Ko-
lozs, Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad me-
gye és Maros megye egyes részein sárga 
riasztás van érvényben.
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A katasztrófavédelem alakulatainak 18 megyében kellett beavatkozniuk

Visszaszorult a koronavírus 
terjedése Romániában

Tovább csökkent koronavírusos esetek szá-
ma Romániában, a stratégiai kommuni-

kációs törzs (GCS) tegnapi adatai alapján az 
elmúlt 24 óra alatt 53 fertőzöttet diagnoszti-
záltak (összlétszámuk 1 080 256) közel húsz-
ezer teszt alapján. 18 elhalálozást jegyeztek, 
amelyből 16 haláleset korábban következett 
be. Intenzív osztályon 161 személyt kezel-
nek, jelenleg összesen 781 beteget ápolnak 
az ország különböző kórházaiban. Közben 
csökken az oltakozási kedv, már csak napi 12-
13 ezerrel növekedett a beoltottak száma, és 
az országban eddig 4,6 millió ember kapott 
legalább egy adag vakcinát, ami a beoltható 
lakosság 25 százalékának felel meg. Florin 
Cîțu kormányfő kizárta, hogy pénzjutalom-
mal próbálják ösztönözni az oltakozást, amíg 
ingyenes a vakcina. Az egészségügyi minisz-
ter bejelentette: az oltatlan egészségügyi dol-
gozóknak vélhetően időszakosan teszteltet-
niük kell majd magukat koronavírusra, saját 
költségen. Ioana Mihăilă az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzéseket érintő ren-
delet kilátásba helyezett módosítása kapcsán 
rámutatott, a pácienseknek többek között 
ahhoz is joguk van, hogy olyan orvossal, 
asszisztenssel, ápolóval kerüljenek kapcso-
latba, aki nem jelent kockázatot számukra, 
aki kevés valószínűséggel fertőzheti meg őt, 
és ez csak oltással érhető el. (Hírösszefoglaló)

Újjávarázsolta a magyar állam a felvidéki Rákóczi-várkastélyt 

A történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van, ezért volt becsületbeli ügyünk helyreállítani II. Rákóczi Ferenc borsi várkasté-
lyát – jelentette ki Áder János a felvidéki Borsiban, ahol Zuzana Caputová szlovák államfővel közösen részt vett a magyar állami támogatás-
sal felújított Rákóczi-várkastély átadásán szombaton. A köztársasági elnök a felújítással összefüggésben rávilágított: sok-sok egyeztetésből 
és határokon átívelő munkából magyarok és szlovákok együtt alkottak újra valamit, s most közös felelősségük lesz, hogy a kastély betölthes-
se hivatását, hogy „olyan hely legyen, ahol összeér múlt és jelen”. A teljes felújításra a magyar kormány 8,5 millió eurót bocsátott rendelke-
zésre, ebből teljesen újjáépítették az 1563–1638 között épült kastélyt, ahol a fejedelmet és korát bemutató állandó kiállítást nyitottak.
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