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Sínen az „ügyészügyészség”
felszámolása Bukarestben?
Akár már jövő héten napirendre 
kerülhet a parlamentben a bírák és 
ügyészek által elkövetett bűncselek-
ményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) 
felszámolása, miután a Velencei 
Bizottság jóváhagyta azt – jelentette 
be tegnap Stelian Ion igazságügy-mi-
niszter. A tárcavezető azt kommen-
tálta, hogy az Európa Tanács alkot-
mányjogi testülete állásfoglalásában 
megállapította: a SIIJ felszámolása, 
ezzel a korrupcióellenes ügyészség és 
a szervezett bűnözés elleni ügyészség 
korábbi hatásköreinek helyreállítása 
egy átfogóbb igazságügyi reform részé-
nek tekinthető.
 
Továbbra is alacsony
a fertőzöttek száma
A kevés hétvégi koronavírus-tesztnek 
is betudhatóan 30 alatt maradt a 24 
óra alatt kiszűrt fertőzöttek száma: 11 
867 mintából 28 lett pozitív, ami 0,24 
százalékos arány. Ezzel az igazolt fer-
tőzöttek száma 1 080 979, a gyógyulta-
ké 1 045 351. A kór szövődményeiben 
az előző 24 órában egy személy halt 
meg, emellett 44 korábbi eset kapcsán 
erősítették meg, hogy az elhalálozás 
a koronavírus-fertőzéshez köthető. 
Az elhunytak közül 43-an krónikus 
betegek voltak. A halottak száma ezzel 
már 33 973. A kórházakban 402 fertő-
zöttet ápoltak, közülük 65-öt intenzív 
osztályon.
 
Megműtötték Ferenc pápát
Ferenc pápa vasárnap délután a 
római Gemelli klinikára ment, ahol 
előre időzített sebészi beavatkozás-
nak vetették alá – közölte a szentszéki 
sajtóközpont. Az 84 éves egyházfőnek 
vastagbél-divertikulózis, más nevén 
bélfali sérv miatt volt szüksége az 
operációra.  A műtétet vasárnap vég-
rehajtották, és a beavatkozás sikerrel 
zárult. A pápát altatták. A sebészi be-
avatkozást Sergio Alferi orvosprofesz-
szor és munkatársai végezték. Matteo 
Bruni szentszéki szóvivő vasárnap 
éjfél előtt közölte: a pápa jól van a 
műtét után. Bruni részletekbe nem 
bocsátkozva arról is tájékoztatott, 
hogy a 84 éves egyházfő szervezete 
„jól reagált” a beavatkozásra. Szem-
tanúk szerint Ferenc pápa a vasárnap 
délben mondott Úrangyala imádság 
és az azt kísérő beszéd után, egyetlen 
kísérővel, autóval elhagyta a Vati-
kánt, és a pápai államtól gépkocsival 
alig negyedórára levő kórházba ment.
 
Izraeli adatok: kevésbé hatékony a
Pfi zer a koronavírus delta variánsa ellen
Izraeli adatok szerint kevésbé haté-
kony a Pfi zer/BioNTech-vakcina a 
SARS-CoV–2 koronavírus delta varián-
sa ellen: 64 százalékban akadályozta 
meg a fertőződést, ugyanakkor 93 szá-
zalékban elejét vette a súlyos megbe-
tegedés kialakulásának – írta a Jediót 
Ahronót című izraeli lap hírportálja, 
a ynet tegnap. Az izraeli egészség-
ügyi minisztérium elmúlt hetekben 
rögzített adatai szerint a delta variáns 
megjelenése előtt 94,3 százalékban 
védett a koronavírus okozta betegség-
től (Covid–19) az oltás, az új változat 
esetében azonban ez az arány 64 
százalékos. A kórházba kerülés és a 
súlyos megbetegedés ellen azonban 
továbbra is hatékony a Pfi zer-vakcina. 
Azon esetek többségében, amikor 
beoltott embereknél kialakult a Co-
vid–19, a tünetek enyhék voltak.

AZ USR–PLUS ÉS A PÁRTBELI ELLENZÉK IS BÍRÁLTA A PNL-ELNÖK „KONZERVATÍV HITVALLÁSÁT”

Koalíciós vita Ludovic Orban miatt
Sem a bírált koalíciós partner, sem a 
párton belüli ellenfelek nem vették 
jó néven, hogy Ludovic Orban, a 
kormány fő erejét adó PNL elnöke a 
konzervativizmus mellett tett hitet, 
a nemzeti és vallásos értékek mellett 
téve le a garast.

 » BALOGH LEVENTE

V itát gerjesztett a bukaresti koalíció 
román alakulatai között Ludovic 
Orban, a kormány vezető erejét 

adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyilat-
kozata, amelyben arról beszélt: az általa 
vezetett alakulat számára a nemzeti és 
vallási értékek a legfontosabbak, míg a 
jelek szerint egyes koalíciós partnerek 
számára nem, sőt azok néha úgy visel-
kednek, „mintha nem ebben az ország-
ban születtek volna.” Egy vasárnapi, 
bákói nyilatkozatában a képviselőház 
elnöki tisztségét is betöltő politikus arról 
beszélt, hogy a liberálisoknak az olyan 
tradicionális „román értékeket” kell tá-
mogatniuk, mint a család, az egyház, a 
román falu és a közösség.

Orban egyúttal felrótta a koalíciós 
partnereknek, hogy nem tisztelik a nem-
zeti jelképeket, például a román lobogó 
napján szervezett ünnepségeken sem 
látta őket, mint ahogy a Bibliára esküdni 
vagy keresztet vetni sem. (Megjegyzen-
dő: a magyar apától származó Orban 
unitárius vallású.) Orban ezzel egyértel-
műen a liberális és szélsőliberális párto-
kat tömörítő Renew Europe pártcsaládba 

tartozó Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség-Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (USR–PLUS) tandemre utalt. Az 
USR–PLUS egyik vezető politikusa, Allen 
Coliban brassói polgármester magára is 
vette a bírálatot, és visszavágott Orban-
nak. Kijelentette: elvárja, hogy a PNL el-
nöke vonja vissza kijelentéseit, és kérjen 
bocsánatot. Egyúttal felemlegette a PNL 
korrupciós ügyeit, és kijelentette: a hit 
a tetteinkben is megnyilvánul, abban, 
hogy betartjuk a Bibliában megfogalma-
zott Ne lopj! parancsolatot.

Orban nyilatkozata egyértelműen a 
PNL elnöki tisztségéért zajló egyre éle-
sebbé váló vetélkedéshez kapcsolódik, 
amely az újrázni készülő pártelnök és 
Florin Cîţu miniszterelnök között zajlik, 
miközben a megyei tisztújításokat csa-
lási vádak kísérik. A jelek szerint a hi-
vatalban levő elnök azzal próbálja maga 
mellé állítani a szeptemberi tisztújító 
kongresszus előtt párttársait, hogy a párt 
konzervatív arculatát hangsúlyozza.

PNL-s bírálatok Orbannak
Ez azonban nem talált osztatlan támoga-
tásra: Emil Boc kolozsvári polgármester, 
az Orbannal a koalíciós partnereknek tett 
engedmények miatt kritikussá vált belső 
ellenzék egyik legfőbb képviselője most 
védelmébe vette az USR-t, mondván, a 
lobogó napján szervezett ünnepségeket 
éppen az USR-s alprefektus vezette.

Ovidiu Raețchi volt liberális képviselő 
egyenesen úgy fogalmazott: Orban Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök „mérge-
ző útjára” lépett a keresztvetés és a Bib-
lia emlegetésével, ami már nem csupán 

a PNL, hanem egész Románia számára 
problémát jelent, amelynek – szerinte – 
eddig „sikerült egészségesen kiegyensú-
lyoznia Lengyelország és Magyarország 
kisiklásait ebben a térségben”.

Elemző: opportunista
és színpadias a nyilatkozat
Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Intézet elemzője szerint 
Orban nyilatkozata a pártelnöki tiszt-
ségért zajló kampány része. A nagybá-
nyai születésű Románia-szakértőtől azt 
kérdeztük, a PNL-elnök részéről hiteles 
egy ilyen megnyilatkozás, vagy csupán 
annak tudható be, hogy múlt héten je-
lent meg egy felmérés, amely szerint a 
románok többsége konzervatív, a nem-
zeti és vallási értékeket képviselő pártra 
szavazna. Vajon azt jelzi ez a nyilatkozat, 
amellyel egyaránt magára haragította az 
USR–PLUS-t és belső ellenfeleit, hogy a 
vesztét érzi, és így próbálja ledolgozni a 
Cîţuval szembeni hátrányát a pártelnök-
választás előtt?

Pászkán leszögezte: Orban hétvégi 
nyilatkozata időzítése és „hőfoka” miatt 
egyértelműen a PNL-en belüli elnökvá-
lasztási kampánnyal áll összefüggésben, 
opportunista és meglehetősen színpadias, 
legalábbis Ludovic Orban korábbi „ideolo-
gikus” megnyilvánulásaihoz képest. „Mi-
után a helyi szervezetekben elkezdődött 
tisztújítások Orban szemszögéből nézve 
eléggé hátrányosan alakulnak, a múlt 
héten közzétett felmérés kapóra jött Or-
bannak, és lehetőséget adott számára 
egy új taktika alkalmazására. Ugyanis 
a szeptemberre tervezett elnökválasztó 
kongresszuson nemcsak a területi ve-
zetők vesznek részt, hanem összesen 
nagyjából 5000 küldött, és Orban arra 
számít, vagy azt akarja elérni, hogy a 
küldöttek többsége ne kövesse feltétle-
nül a területi vezető utasításait. Ugyanis 
a PNL sem különbözik a többi romániai 
párttól, amelyek a soha végig nem vitt 
ideológiai tisztázás hiányában csak tak-
tikai megfontolások alapján kapcsolód-
nak az európai fősodor, amúgy szintén 
meglehetősen „lecsószerű” fő politikai 
pártcsaládjaihoz. Orban számára ezt 
elősegíti, hogy a hivatkozott felmérés 
nem zárja ki a „konzervatívabb” poli-
tizálás és a Romániában egyelőre ta-
busított európai „fősodorhoz” tartozás 
egyidejű képviseletét” – hangsúlyozta 
az elemző. Rámutatott ugyanakkor: ez 
olyan belső, soha ki nem beszélt vitákat 
hozhat felszínre, melyek az elnökválasz-
tás, vagy egy esetleges 2024-es választá-
si vereség után szétfeszítheti a Nemzeti 
Liberális Pártot.
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Konzervatív „fordulat”. Nem tartják őszintének Ludovic Orban nyilatkozatát

 » B. L.

Németországba szállították tegnap a 
Konstanca megyei Petromidia kőo-

laj-fi nomító két súlyos sérültjét. A két férfi t 
katonai repülőgéppel szállították egy, égési 
sérültek ellátására szakosodott klinikára. 
Mint arról beszámoltunk, a fi nomítóban 
pénteken délben következett be a robba-
nás, vélhetően kőolajszivárgás miatt. A 
detonációban egy alkalmazott életét vesz-
tette, öten pedig megsérültek. Két alkalma-
zott testfelületének 35 százaléka megégett, 

őket a bukaresti Floreasca kórházba szál-
lították, ahol mesterséges kómában tar-
tották mindkettejüket. Őket vitték tegnap 
Németországba. Két másik alkalmazottat 
végtagtörésekkel szállítottak a konstancai 
megyei kórházba, egy sérült pedig csu-
pán könnyebb sebesüléseket szenvedett, 
ő vissza is utasította a kórházi kezelést. 
Az egyik, lábtörést szenvedett alkalmazott 
egyébként nyilatkozatháborúba kevere-
dett a fi nomítót üzemeltető kazah KMGI 
International-lel, miután a cég közleményt 
adott ki az állapotáról. Abban ugyanis azt 

írták, hogy állapota a péntek esti műtéti be-
avatkozás után gyorsan javul, már fel is tud 
kelni, az orvosok szerint pedig hamarosan 
el is hagyhatja a kórházat.

Erre reagálva közösségi oldalán tudatta: 
ez nem igaz, csak az ápolónők segítségével 
tud felkelni, hogy kimenjen a mosdóba. „Ők 
meg már arról tájékoztatnak, hogy gyorsan 
gyógyulok, és már csak egy kicsi kell addig, 
hogy focizhassak. Egy csonttörés nem gyó-
gyul meg négy nap alatt. Szégyelljétek ma-
gatokat!” – cáfolta meg a cég nyilatkozatát a 
sérült alkalmazott.

Külföldre vitték a konstancai robbanás sérültjeit




