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H I R D E T É S

 » RÖVIDEN

Ferenc pápa bejelentette,
hogy idén Budapestre látogat
Köszönetet mondott budapes-
ti látogatása előkészítéséért 
Ferenc pápa a tegnap déli 
Úrangyala imádságot követő 
beszédében, amivel hivatalosan 
bejelentette, hogy szeptember 
12-én délután az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus zá-
rómiséjét koncelebrálja. Ferenc 
pápa az apostoli palotáknak a 
Szent Péter térre néző ablakából 
mondott, olasz nyelvű beszédé-
ben kiemelte: szívből imádkozik 
mindazokért, akik látogatását 
szervezik és előkészítik.  Az 
eredetileg tavaly ra tervezett 
52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust a pandémia miatt 
az idén szeptember 5. és 12. kö-
zött rendezik meg Budapesten.
 
Nem ismerik el őshonosként
a kárpátaljai magyarokat
Nem ismeri el őshonosként a 
kárpátaljai magyarokat az ősho-
nos népekről szóló, Volodimir 
Zelenszkij elnök által kezdemé-
nyezett törvényjavaslat, amelyet 
csütörtökön fogadott el az ukrán 
parlament. A törvényjavaslat 
csak az Oroszország által 2014-
ben Ukrajnától önkényesen 
elcsatolt Krím félszigeten élő 
három népcsoportot ismeri el az 
ország területén őshonosnak, 
mégpedig a krími tatárokat, a 
karaiakat és a krimcsákokat.
 
Aggódó nyilatkozat
Európa jövőjéről
 Az EU tagországainak tíz párt-
ja, köztük a Fidesz és a lengyel 
Jog és Igazságosság (PiS) vezetői 
pénteken fővárosaikban egy 
időben Európa jövőjéről írtak 
alá közös nyilatkozatot, amely-
ben kiállnak az EU eszméje 
ellett, de elutasítják az európai 
szuperállamot – közölte Jaros-
law Kaczynski, a PiS elnöke Var-
sóban. A közös nyilatkozatban 
rögzített kezdeményezés támo-
gatást jelent mindazoknak, akik 
meg akarják őrizni az európai 
hagyományt, az európai nem-
zeteket, ezek sokszínűségét, 
és folytatni akarják az eddigi 
együttműködést, megőrizni a 
szabad mozgást, de az egyéni 
szabadságokat és jogokat, a 
demokrácia jogát is – indokolta 
meg a közös fellépést.

 » B. L.

Meghaladta a háromezret azon 
koronavírus miatti elhalá-

lozások száma, amelyeket bekö-
vetkezésük időpontjában nem 

regisztráltak hivatalosan, így a 
nyilvánosságra hozott elhalálozási 
adatok jóval alacsonyabbak vol-
tak a valósnál. A pénteken nyilvá-
nosságra hozott kimutatás szerint 
május 28-a óta összesen 3236 olyan 

halálesetet hoztak nyilvánosságra, 
amelyet korábban elmulasztottak 
bejelenteni. Mint ismeretes, a ha-
lálesetek kommunikációjával kap-
csolatos botrányt Vlad Voiculescu 
tavasszal leváltott egészségügyi 
miniszter robbantotta ki, aki me-
nesztése után azzal vádolta meg 
az illetékeseket, hogy a megelőző 
hónapokban következetesen meg-
hamisították az elhalálozási adato-
kat, jóval kevesebb esetet jelentve 
be, mint amennyi bekövetkezett.

Voiculescu sejtetni engedte, 
hogy mindezzel az volt a cél, hogy 
a tavaly decemberi parlamenti vá-
lasztások előtt ne nőjön az addig 
egyedül, kisebbségben kormányzó 

liberálisok elleni ellenszenv. A vá-
dak nyomán ellenőrzést rendeltek 
el, az ennek nyomán készült jelen-
tést ismertetve pedig Ioana Mihăilă 
újonnan kinevezett egészségügyi 

miniszter elmondta: az elhalálo-
zások regisztrálására szolgáló két 
online felület adatai között 7201 
fős eltérés volt, vagyis ennyivel ke-
vesebb elhalálozást jelentettek be.

Több mint háromezer „késleltetett” koronavírusos haláleset

HALÁLOS ÁLDOZATOT IS KÖVETELT A NĂVODARI-I LÉTESÍTMÉNYBEN BEKÖVETKEZETT BALESET

Robbanás a legnagyobb fi nomítóban
Robbanás történt pénteken 
a năvodari-i Petromidia 
kőolaj-fi nomítóban, amely 
Románia legnagyobb ilyen 
jellegű létesítménye. A 
balesetben egy ember meg-
halt, öten megsérültek. Az 
előzetes vizsgálatok szerint 
a robbanás kőolajszivárgás 
miatt következett be.

 » BALOGH LEVENTE

G ondatlanságból elköve-
tett emberölés, gondat-
lanságból elkövetett testi 

sértés és rongálás miatt indított 
szombaton büntetőeljárást a 
Konstanca megyei törvényszéki 
ügyészség, miután pénteken egy 
ember meghalt, öten pedig meg-
sérültek, amikor robbanás tör-
tént Románia legnagyobb, Pet-
romidia nevű olajfi nomítójában, 
amely a Konstanca megyei Nă-
vodari-on működik. A robbanás 
néhány perccel dél után történt, 
a tűzoltók mintegy három órán 
keresztül küzdöttek a lángokkal. 
Lucian Bode belügyminiszter 
szerint a mintegy 120 tűzoltónak 
délután három órára sikerült el-
oltania a tüzet.

Az előzetes vizsgálatok szerint 
a robbanást egy vezeték okozta, 
amelyből szivárogni kezdett a 
kőolaj. A fi nomítót birtokló KMGI 
– volt Rompetrol Group – szerint 
a robbanás a gázolaj hidrofi ná-
lására szolgáló egységben követ-
kezett be, és az egész üzemet le 
kellett állítani miatta. A fi nomítót 
működtető Rompetrol Rafi nare 
vezérigazgatója szerint a robba-
nás azért következhetett be, mert 
a szivárgás helyszínén nagyon 
magas volt a hőmérséklet, így a 
szivárgó kőolaj szinte azonnal 
meggyulladt. Kijelentette, az tel-
jes mértékben kizárható, hogy a 
robbanás emberi mulasztás miatt 
következett be.

A robbanásban elhunyt az 
üzem egyik 32 éves alkalmazottja 
– őt egy ideig eltűntként tartot-
ták számon, de aztán a délután 

folyamán rábukkantak a holttes-
tére. Öt alkalmazott megsérült, 
közülük kettőt súlyos égési sérü-
lésekkel Bukarestbe szállítottak. 
Egyikük testfelületének 41, má-
sikuknak 35 százaléka égett meg, 
mindkettejüket mesterséges kó-
mában tartják, és Florin Cîţu mi-
niszterelnök tegnapi bejelentése 
szerint ma várhatóan külföldre 

szállítják őket. Két másik sérültet 
zúzódásokkal szállítottak a kons-
tancai megyei kórház sürgőssé-
gi osztályára, az ötödik sérült 
ugyanakkor nem igényelt kórházi 
kezelést.

Lucian Bode belügyminiszter 
szerint a tűzoltók professzio-
nalizmusának köszönhetően 
sem a helybeli lakosok, sem a 

román tengerparton nyaraló tu-
risták nem voltak egy pillanatig 
sem veszélyben. Mint közölte, 
a Környezetvédelmi Őrség elvé-
gezte a szükséges méréseket, 
és szerinte a testület szerint 
„nincs probléma”. Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter 
közösségi oldalán tudatta, hogy 
a robbanást követően a hely-
színre küldte a szaktárca hatás-
körében levő Környezetvédelmi 
Ügynökség vezetőjét, valamint 
a megyei részlegen dolgozó 
szakemberekkel közösen, folya-
matosan fi gyelték a helyszínen 
található illékony szerves vegyü-
letek jelenlétét a légkörben. „A 
légszennyezésre vonatkozó mé-
réseket követően kiderült, hogy 
a Năvodari Tabăránál található 
CT3 állomáson magas értéke-
ket regisztráltak, a határértéket 
azonban nem lépték át. A CT 6 
állomáson, Năvodari központ-
jában nem nőtt a koncentráció. 
Hasonló értékeket rögzítettünk 
az APM CT laboratórium mobil 
berendezésével végzett méré-
sekkel is. A rögzített alacsony ér-
tékek az Országos Meteorológiai 
Szolgálat szakemberei szerint a 
légáramlásnak köszönhetők” – 
közölte. A miniszter hozzátette: 
az Országos Környezetvédelmi 
Őrség csapatai a helyszínen van-
nak, és kivizsgálják a robbanás 
környezetre kifejtett hatását, 
valamint azt, hogy a vállalat 
működése megfelelt-e a környe-
zetvédelmi előírásoknak.

A Rompetrol Rafi nare este 
tudatta, hogy a tüzet sikerült 
teljesen eloltani, így nincs sem-
milyen további veszély. A cég 
összeállított egy szakértőkből 
álló vizsgálóbizottságot, amely 
kivizsgálja a robbanás pontos 
okait, illetve azt, mikor indítható 
újra a fi nomító működése. Hoz-
zátették: a cég továbbra is szállít 
üzemanyagot a Romániában és a 
Fekete-tenger térségében üzeme-
lő Rompetrol-benzinkutaknak. 
Virgil Popescu energiaügyi mi-
niszter igyekezett megnyugtatni 
a lakosságot, hogy nem lesznek 
gondok az üzemanyag-ellátással. 

Kevesebb mint 35 új fertőzéses eset Romániában

35 alatt maradt tegnap a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak 
száma: 8 713 PCR- és 8 591 antigéntesztből 33 teszt lett pozitív. Ezzel 
az igazolt esetek száma 1 080 951, a gyógyultaké 1 045 351. A kór 
szövődményeiben ketten haltak meg az előző 24 órában, egy esetben 
pedig megerősítést nyert, hogy az elhalálozás a koronavírus-fertőzés-
hez köthető. Ezzel a halálos áldozatok száma 33 928. A kórházakban 
400 fertőzöttet ápoltak, közülük 67-et intenzív osztályon.

Közel ötmillió tonnás feldolgozókapacitás

A Petromidia kőolaj-fi nomítót 1975-ben állították üzembe a 
Fekete-tenger romániai partszakaszán fekvő Năvodari-on, Midia 
Năvodari Petrolkémiai Üzem néven. A romániai és külföldi licencek 
alapján meghonosított technológiával megépített üzem építése 
két évig tartott. A fi nomítót működtető céget 1991-ben részvény-
társasággá alakították, ekkor vette fel a Petromidia nevet. A román 
állam hosszas, kudarcos tárgyalások után privatizálta a céget: 
2000-ben a részvényeket birtokló Állami Tulajdonalap a Dinu 
Patriciu üzletember tulajdonában álló Rompetrol Group BV Rotter-
damnak adta el a részvények 69,99 százalékát. A tranzakció értéke 
615 millió dollár volt. A vevő ígéretet tett arra, hogy a következő öt 
évben 205 millió dollár értékben hajt végre beruházást a fi nomító 
technológiai fejlesztése érdekében, illetve vállalta, hogy 20 millió 
dolláros környezetvédelmi befektetést is végrehajt. Egyúttal a 
Petromidia 340 millió dolláros adósságát is átvállalta. 2003-ban 
a cég felvette a Rompetrol Rafi nare nevet, 2004-ben pedig tőzs-
dére vitték a részvényeit, ahol az egyik legeredményesebb céggé 
vált. 2007-ben Patriciu eladta a Rompetrol Groupot – benne a 
fi nomítóval – a kazah állami kőolajcégnek, a KazMunayGasnak, 
a tranzakció értéke mintegy 1,6 milliárd dollár volt. A cég neve je-
lenleg hivatalosan KMG International. A fi nomító évente 4,8 millió 
tonna kőolajat képes feldolgozni. A cég 2021 első negyedévében 
egymilliárd dolláros bruttó forgalmat bonyolított, ami 8 százalékkal 
meghaladja a tavalyi év azonos időszakának adatait.

Súlyos baleset. A robbanás füstoszlopa messziről látszott




