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Mindenki győztesnek tartja magát
Az ellenzék és a kormányoldal egyaránt 
saját magát tartja győztesnek a vasárnap 
megtartott időközi önkormányzati válasz-
tások után. Marcel Ciolacu, az ellenzéki, 
de a felmérések szerint a népszerűségi 
listákon élen álló Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke közösségi oldalán leszö-
gezte: az időközi választást pártja nyerte, 
hiszen 35 településből 17-ben nyert, 
hat városból háromban a PSD győzött. 
Szerinte ez annak a jele, hogy „az embe-
reknek elegük lett a jobboldali katasztró-
fából”. Ludovic Orban, a kormány vezető 
erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
alelnöke eközben a Facebookon gratu-
lált pártbéli kollégáinak, akik nyertek 
az időközi polgármester-választásokon. 
„Győzelmet aratott a mai időközi válasz-
tásokon a Nemzeti Liberális Párt!” – írta 
Ludovic Orban. A pártelnök egyébként 
tegnap a koalíció stabilitását veszélyez-
tető tényezőnek nevezte a meglebegtetett 
kormányátalakítást, amely részeként 
Florin Cîţu kormányfő menesztene három 
liberális és két USR–PLUS-os minisztert, 
köztük Adrian Oros PNL-es mezőgazda-
sági, Alexandru Nazare szintén PNL-s 
pénzügy-, illetve Claudiu Năsui USR–
PLUS-os gazdasági tárcavezetőt.
 
Igény lenne nacionalista pártra,
de a kisebbségek jogait meghagynák
A romániai polgárok közel 60 százaléka 
szavazna egy, a vallási értékeket és a 
hagyományos családmodellt támogató 
nacionalista pártra – derül ki egy, az 
INSCOP közvélemény-kutató által tegnap 
nyilvánosságra hozott felmérésből. Esze-
rint a megkérdezettek 59,54 százaléka 
szavazna a vallási értékeket és a hagyo-
mányos családmodellt zászlajára tűző 
nacionalista pártra. Ugyanakkor azok 61 
százaléka, aki azt mondta, szavazna egy 
ilyen pártra, azt mondta: ezt már nem 
tenné meg, ha az kivezetné Romániát az 
EU-ból. 70 százalék pedig úgy nyilatko-
zott: akkor sem voksolna rá, ha korlátoz-
ni akarná a nemzeti kisebbségek jogait.
 
Egyetlen régióban sem győzött
Marine Le Pen pártja
Nem sikerült győznie egyetlen régióban 
sem a Marine Le Pen vezette Nemzeti 
Tömörülésnek a franciaországi regionális 
választások vasárnapi második forduló-
jában, nagyon alacsony, alig 35 százalé-
kos részvétel mellett – derült ki az exit 
poll-eredményekből. A Nemzeti Tömörü-
lés mellett a regionális választások másik 
nagy vesztese Emmanuel Macron államfő 
pártja, amely messze nem érte el a célul 
kitűzött 15 százalékos támogatottságot. A 
13 európai régió többségét, hetet várha-
tóan továbbra is az ellenzéki jobbközép 
Köztársaságiak irányítják, hatot pedig a 
szintén ellenzéki baloldal.

Orbán Viktor: tiszteletben kell tartani a nem liberálisok jogait

Ha egyben akarjuk tartani az Európai Uniót, a liberálisoknak tiszteletben kell tartaniuk 
a nem liberálisok jogait – jelentette ki Orbán Viktor a Szamizdat 11. című, a miniszter-
elnöki honlapon tegnap megjelent írásában. A magyar kormányfő azt írta: az Európai 
Tanács legutóbbi ülésén falanxban vonultak föl a szivárvány zászlós miniszterelnökök. 
Tiszta vizet akartak önteni a pohárba, megvan-e még az értékek egysége. Orbán Viktor 
kiemelte: a vita kísértetiesen hasonlított a 2015. júniusi vitára, amely az Európára törő 
migránsinvázió miatt robbant ki. Mindkettő erkölcsileg nehéz, politikailag fontos és 
intellektuálisan szép vita volt. A válasz pedig mindkét vita esetében ugyanaz: nincs 
meg az értékek egysége, ezért nincs meg a politikai egység sem – fogalmazott.  A 
liberálisok mindkét esetben abból indultak ki, hogy itt olyan kérdésekről van szó, 
amelyekre csak egyféle, a liberális véleményhegemóniának megfelelő válasz adha-
tó – tette hozzá a kormányfő.  A nem liberális demokraták válasza azonban az volt, 
hogy a véleménypluralizmusnak megfelelően itt különböző válaszok vannak, és ehhez 
minden államnak és népnek joga van, és csak az „egység a sokféleségben” megköze-
lítéssel tartható egyben az Európai Unió – írta.

Kevesebb mint 40 fertőzöttet találtak az országban

A vasárnap végzett kevesebb koronavírus-tesztnek is betudhatóan kevesebb mint 40 új 
fertőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt a tegnapi adatok szerint: 4532 PCR- és 6190 antigéntesztből 
37 lett pozitív, ami 0,35 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 080 667. A gyó-
gyultak száma 1 045 351. A kór szövődményeiben 24 óra alatt egy fertőzött hunyt el, illetve 57 
további személy esetében erősítették meg, hogy haláluk összefüggésbe hozható a koronaví-
rus-fertőzéssel. A kórházakban 534 fertőzöttet ápoltak, közülük 86-ot intenzív osztályon.

A BUDAPESTI HELYREÁLLÍTÁSI TERV ELUTASÍTÁSÁT KÉRI AZ EB-ELNÖKTŐL A ROMÁN POLITIKUS

Nekirontott Magyarországnak Cioloș
Arra kérte Dacian Cioloș, az Euró-
pai Parlament liberális pártokat 
tömörítő frakciójának vezetője az EB 
elnökét, hogy utasítsa el a magyar 
újjáépítési tervet. Szerinte nincsenek 
megfelelő garanciák arra, hogy a 
pénz jó helyre kerül, mivel nem elég 
szigorú a korrupció elleni küzdelem.
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A magyar újjáépítési és ellenállóké-
pességi terv elutasítására kérte fel 
Dacian Cioloș, a liberális párto-

kat tömörítő Renew Europe európai par-
lamenti frakcióvezetője Ursula von der 
Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét. 
A politikus, akinek pártja, a Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) a 
Mentsétek meg Romániát Szövetséggel 
(USR) alkotott szövetség révén a bukaresti 
kormánynak is tagja, levélben kérte az EB 
elnökét a magyar helyreállítási terv elve-
tésére, kifejtve: annak elfogadását három 
feltétel teljesítéséhez kell kötni. Cioloș em-
lékeztet: Magyarország hétmilliárd euróra 
jogosult az uniós helyreállítási alapból, 
azonban szerinte az EB-nek kevés eszköz 
áll majd rendelkezésére ahhoz, hogy bizto-
sítsa: az összeg nem kerül rossz zsebekbe, 
mivel „az Orbán-rezsim” nem csatlakozott 
az európai uniós ügyészséghez. A román 
politikus azzal vádolja meg Magyarorszá-
got, hogy ott „őshonossá”, illetve uniós 
szakzsargon szerint „rendszerszintűvé” 
vált a csalás. A liberális frakció vezetője 
szerint 2020-ban az EB is megállapította, 
hogy Magyarországon nem megfelelő mér-
tékű a korrupcióellenes intézkedések köre, 
és a korrupcióval kapcsolatos nyomozá-
sok és büntetőeljárások kevésbé hatéko-
nyak, mint más tagállamokban, emellett 
a magas szintű korrupció elleni fellépést 
szolgáló határozott intézkedések is hiá-
nyoznak. Felidézte, hogy a 2019–2020-as 
időszakban a brüsszeli testület javaslato-
kat fogalmazott meg Budapest számára 
arra nézvést, hogy erősítse a korrupció el-
leni fellépést szolgáló intézkedéseket.

Cioloș frakciója nevében arra szólítja 
von der Leyent, hogy mindaddig ne hagyja 
jóvá a magyar tervet, amíg az nem enged 
betekintést az Európai Csalásellenes Ható-
ság (OLAF) számára a támogatások végső 
felhasználóinak listájába, illetve nem tölti 
fel a kedvezményezettek adatait az Arach-
ne elnevezésű uniós adatbázisba. Emellett 
azt is követelik, hogy Magyarország fogad-
jon el olyan törvényeket, amelyek meg-

akadályozzák, hogy olyan személyek és 
cégek, akik és amelyek kapcsán az OLAF 
korábban súlyos pénzügyi visszaéléseket 
vagy összeférhetetlenséget állapított meg, 
részesülhessenek az újjáépítési támoga-
tásokból. Harmadik követelésük az, hogy 
vonja vissza vagy módosítsa azon jogsza-
bályokat, amelyek az Eb szerint akadályoz-
zák az oknyomozó újságírókat és a civil 
szervezeteket a közérdekű információkhoz 
való hozzáférésben.

Cioloșék szerint amíg ezek nem teljesül-
nek, „küldjék vissza a magyar kormányt az 
íróasztalhoz”, hogy a forrásokhoz ne csak 
azok férjenek hozzá, akik politikai kapcso-
latokkal rendelkeznek.

Mint ismert, az EU-s Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszköz célja az, hogy 
segítsen a tagállamoknak kilábalni a ko-
ronavírus okozta gazdasági válságból. 

Magyarország csupán az ennek keretében 
járó vissza nem térítendő támogatásra tart 
igényt, a hitelként felvehető összegre – Ro-
mániával ellentétben – nem.

Mint arról beszámoltunk, három éve 
a Gazeta de Cluj kolozsvári hetilap egy 
tényfeltáró cikkben arról számolt be, 
hogy Cioloș – aki korábban mezőgaz-
daságért felelős EU-biztosként, majd 
technokrata román miniszterelnökként 
is tevékenykedett – kolozsvári egyetemi 
hallgatóként a szélsőségesen naciona-
lista Vatra Românească szervezet tagja 
volt. A marosvásárhelyi magyarellenes 
pogrom kirobbantásában kulcsszerepet 
játszó ultranacionalista szervezet ifj úsági 
tagozatában, a Junimea Vatra Româneas-
cában 1993-ban a kolozsvári szervezet 
elnökhelyettesi tisztségéig emelkedett a 
ranglétrán.
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Rossz szomszéd. Dacian Cioloș csak feltételekkel adna pénzt Magyarországnak
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Július elsejétől, azaz csütörtöktől elérhető-
vé válik az európai uniós védettségi iga-

zolvány Romániában is, már létrehozták azt 
az internetes oldalt, ahonnan letölthető, a 
kormány pedig hamarosan elfogadja a hasz-
nálatára vonatkozó rendeletet is – jelentette 

be Andrei Baciu egészségügyi államtitkár, az 
oltási kampány koordinálásáért felelős tes-
tület helyettes vezetője. 

Mint vasárnap este a Digi 24 hírcsator-
nának nyilatkozva elmondta, a Különleges 
Távközlési Szolgálat (STS) dolgozta ki a rend-
szert, amelyről letölthetővé válik az igazolás, 
amellyel könnyebbé válik az utazás az uni-
ós polgárok számára az EU-tagállamokban, 
hiszen ezzel elkerülhetővé válik a karantén. 
A dokumentumot a certifi cat-covid.gov.ro 
honlapra kattintva lehet majd letölteni. Az 
igazolás három kategória számára lesz elér-
hető: az oltottak, a koronavírus-fertőzésen 
igazoltan átesettek és a 72 óránál nem régeb-

bi negatív koronavírus-tesztet felmutatók 
juthatnak hozzá.

Baciu elmondása szerint a honlapra kat-
tintva létre kell hozni egy fi ókot, amelyben 
meg kell adni egy email-címet is. Erre kül-
denek el egy linket, amelynek segítségével 
néhány személyes adat megadásával igazol-
hatjuk a személyazonosságunkat, majd ezt 
követően tölthetjük le az igazolást, amely-
ben egy QR-kód tartalmazza az adatokat.

Akinek nincs internethozzáférése, az – 
akárcsak az oltásra való regisztráció eseté-
ben – a háziorvosa, illetve a megyei tiszti-
orvosi szolgálat (DSP) segítségével juthat 
hozzá a papír alapú igazoláshoz.

Csütörtöktől hozzáférhetünk az EU-s védettségi igazolványhoz




