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USR–PLUS: nincs harag a PNL-sek
kirohanásai miatt
Nem érintik negatívan a kormánykoalíció 
működését a kormány vezető erejét adó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) két vezető 
politikusa, Ludovic Orban pártelnök és 
Florin Cîţu miniszterelnök által a koalíci-
ós partner  USR–PLUS kapcsán megfo-
galmazott, gyakran bíráló kijelentések – 
így reagált az USR–PLUS két társelnöke, 
Dacian Cioloş és Dan Barna az elmúlt 
napok történéseire. Cioloş hétfőn este azt 
mondta: az ilyen viták természetesek, a 
koalíció viszont működik, hiszen a kor-
mánypártok vezetői közösen vettek részt 
a megbeszélésen. Annak kapcsán, hogy 
az a tény, miszerint Cîţu úgy nyilatkozott: 
csakis a PNL jelöltjeit támogatja a helyi 
választásokon, azt jelenti-e, hogy meg-
kérdőjelezi az USR–PLUS-szal fennálló 
szövetséget, leszögezte: egyáltalán nem 
kérdőjelezi meg, a szövetség létezik.
Dan Barna rámutatott: nem szabad 
összekeverni a belső kampány miatti, 
bármely pártban természetesnek számító 
kijelentéseket a koalíció működésével.
 
Izraelben meredeken emelkedik
az új fertőzöttek száma
Meredeken emelkedik, már ismét a 
márciusi szinten van az egy nap alatt 
diagnosztizált új koronavírus-fertőzöttek 
száma Izraelben – jelentette a Jediót 
Ahronót című újság hírportálja, a ynet 
tegnap. Hétfőn a delta vírusváltozat meg-
jelenése nyomán tovább terjedt a járvány, 
s már 501 új vírushordozót azonosítottak.  
Az új fertőzöttek mintegy fele iskolai 
tanuló. Az egészségügyi minisztérium 
kutatása szerint csaknem 30 százalékkal 
csökkent a Pfi zer-oltások hatékonysá-
ga mind a fertőzések, mind a tünetek 
kialakulásának megakadályozásában, de 
a kórházba kerülés és a súlyos megbe-
tegedés ellen továbbra is 93 százalékos 
hatékonyságot mértek Izraelben.
 
Varga Judit: Soros ismét „belendült”
„A Soros ex machina ismét belendült” 
– írta a magyar igazságügyi miniszter 
a Facebook-oldalán hétfőn. Varga Judit 
úgy fogalmazott: „irányított kérdésekkel 
machináló kamujelentéssel és listákkal 
próbálják már megint aláásni Magyar-
ország hírnevét a baloldali véleménybu-
borék szervezetei”. A Riporterek Határok 
Nélkül hétfőn közzétett egy listát, amely 
Magyarországot úgy próbálja feltün-
tetni, mint ahol különösen drasztikus 
módon és kíméletlenül nyomják el a 
sajtószabadságot – írta a miniszter, 
aki „független -objektívnek” nevezte 
a szervezetet. Varga Judit azt írta, a 
valóság az: a Magyarország ellen intézett 
„összehangolt támadásoknál” fi gyelmen 
kívül hagyják, hogy Nyugat-Európában 
szinte teljesen elnyomják a konzervatív 
véleményeket.

A brit kormány két hét múlva feloldja
a jogi korlátozások nagy többségét
A brit kormány két hét múlva feloldja 
a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezésére elrendelt, még érvény-
ben lévő utolsó jogi korlátozások nagy 
többségét Angliában – jelentette be 
hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök. 
Johnson hangsúlyozta: a nagy-britanniai 
koronavírus-járvány nem ér véget július 
19-ére, sőt a jelenlegi folyamatok alapján 
várhatóan jelentősen emelkedni fog az új 
fertőződések száma, amely elérheti akár 
a napi 50 ezret is. Kiemelte ugyanakkor, 
hogy az oltási kampány meggyengítette 
a fertőződések, valamint a koronavírus 
okozta súlyos betegségek és halálozások 
száma közötti kapcsolatot.

34 ezer fölött a koronavírus halálos áldozatainak száma

Kevéssel több mint 50 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt a tegnapi 
adatok szerint, ehhez azonban az is hozzájárult, hogy hétfőn lényegesen több tesz-
tet végeztek, mint a hétvégén: 13 261 PCR- és 14 546 antigéntesztből 51 lett pozitív. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 081 030, a gyógyultaké pedig 1 045 351. A kór 
szövődményeiben 24 óra alatt 4 újabb fertőzött hunyt el, és 44 korábbi haláleset 
kapcsán nyert megerősítést, hogy közük van a koronavírus-fertőzéshez. Az áldoza-
tok közül 42-en krónikus betegek voltak. A halottak száma ezzel 34 021. A kórházak-
ban már csak 392 fertőzöttet ápoltak, közülük 61-et intenzív osztályon.

ÁTVEZÉNYLIK A VIDÉKI LAKOSSÁGOT OLTANI A FIX OLTÓPONTOK SZEMÉLYZETÉNEK EGY RÉSZÉT 

Még nem kombinálják a vakcinákat
Nem kombinálják a koronavírus 
elleni vakcinákat, mivel további 
tudományos eredményekre várnak 
a témában – jelentette be Valeriu 
Gheorghiță, a romániai oltási kam-
pány koordinátora.

 » BALOGH LEVENTE

E gyelőre nem kombinálják a különbö-
ző koronavírus elleni oltóanyagokat 
Romániában – jelentette be tegnap 

Valeriu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora. Mint kifejtette, új, egyértel-
műbb tudományos eredményekre várnak 
a kétféle vakcina kombinálásának hatá-
sáról. Mint arról beszámoltunk, az oltási 
kampány lebonyolításáért felelős testület 
múlt héten jelentette be, hogy mérlegelik 
annak lehetőségét, hogy akik az AstraZe-
neca által gyártott vakcinával kapták meg 
az első oltást, azok hírvivő RNS-es oltással 

– Pfi zerrel vagy Modernával – kapják meg 
a másodikat. Gheorghiță azt is elmondta, 
hogy a jelenleg működő oltópontok közül 
117 ideiglenesen felfüggesztette a tevé-
kenységét, 371-nek pedig csökkentették a 
nyitvatartási idejét, hogy a személyzetük 
mobil oltóegységekben tevékenykedjen to-
vább a falvakban, amelyek lakossága ne-
hezebben jut el a városokban berendezett 
oltópontokra. Ezt az is indokolja, hogy a 
fi x oltópontok 80 százaléka kevesebb mint 

25 százalékos kapacitással működik. Az 
eddig tevékenykedő mobil oltóegységek 
mostanáig a 2862 község 62,6 százalékába 
– vagyis 1792 községbe – jutottak el. Kö-
zölte, az országban jelenleg a 12 évnél idő-
sebb polgárok mintegy 28 százaléka kapta 
meg az oltást. Gheorghiță szerint hama-
rosan ismét megnő az oltási kedv, miután 
várhatóan augusztus végén, szeptember 
elején Romániában is nő az új, delta vari-
áns okozta fertőzések száma.
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Új kezdet? Az új konzervatív EP-frakció jelentős erőt képviselhet az uniós törvényhozásban

 » PATAKY ISTVÁN

Amint a várható volt, a Fidesz kilépé-
se az Európai Néppártból mozgásokat 

indított el az uniós tagállamok jobboldali 
pártjai körében. Pénteken Európa jövőjéről 
írtak alá közös nyilatkozat tizenhat európai 
parlamenti képviselettel rendelkező for-
mációk, köztük a magyar kormánypárt. A 
dokumentum szerint Európának a nemzet-
államok megerősítésére van szüksége, és 
nem szabad hatásköröket átengedni a közös 
intézményeknek, mert a mostani iránynak 
az lesz a vége, hogy a nemzeti parlamentek, 
illetve kormányok már csak végrehajthatják 

azt, amit mások eldöntöttek helyettük. A 
szöveg kiemeli: vissza kell térni Európa zsi-
dó-keresztény gyökereihez, bevándorlás he-
lyett családtámogatási intézkedésekkel kell 
megoldani a kontinens demográfi ai problé-
máját. Tartanak az EU-s intézmények ideo-
lógiai egyeduralmától, egy új oligarchikus 
rendszer kialakulásától. Javasolják továbbá 
egy új testület felállítását a tagállamok alkot-
mánybíróságaiból, amely felügyeli: az uniós 
jogalkotás ne menjen a nemzetállami szu-
verenitás kárára. Deák Dániel, a budapesti 
XXI. Század Intézet vezető elemzője közös-
ségi oldalán közölt posztjában a nyilatkozat 
fő politikai jelentőségének azt tartotta, hogy 

a Konzervatív és az Identitás nevű jobbol-
dali európai parlamenti frakcióból egyaránt 
vannak aláírók. „Egy újabb lépést tettek 
ezek a pártok a közös jobboldali szövetség 
létrehozásának irányába” – fogalmazott az 
elemző. Hozzátette: az EP-ben összesen 113 
képviselővel vannak jelen az aláíró pártok. 
Deák Dániel emlékeztetett arra, hogy Matteo 
Salvini, az olasz Liga vezetője arról beszélt a 
nyár elején, hogy 130 fős frakciót alakítana 
a két csoport egyesüléséből, és a hozzájuk 
csatlakozó Fideszből, illetve további néppár-
ti követőkből. „Ezzel a harmadik legerősebb 
pártcsalád lenne ez az új jobboldali szövet-
ség az Európai Parlamentben” – jegyezte 
meg az elemző. Közben némi zavart okoz-
hat a létszámában fogyatkozó, népszerű-
ségéből pedig veszítő Európai Néppártban 
(EPP), hogy Donald Tusk otthagyja az EPP 
elnöki székét. A lengyel politikus vasárnap 
jelentette be: a hétvégén átvette a lengyel 
ellenzéki Polgári Platform vezetését. Az EPP 
éléről való távozását azzal indokolta, hogy 
immár „száz százalékban” a lengyel belpo-
litikára kíván koncentrálni. Mint arra beszá-
molójában a Magyar Nemzet emlékeztetett, 
a Fidesz márciusban egyebek mellett éppen 
Tusk miatt szakított az Európai Néppárttal. 
A lengyel politikust zavarta, hogy az Orbán 
Viktor vezette formáció stratégiai szövetsé-
gese épp hazai politikai ellenlábasa, a Jog és 
Igazságosság lengyel kormánypárt. A koráb-
ban gyakran hangoztatott – s most beigazo-
lódott – magyar érv szerint a néppárt elnöke 
a varsói belpolitikának rendelte alá az EPP-t.

Jelentést kér Florin Cîţu miniszterelnök az 
egészségügyi tárcától arra vonatkozóan, 

hogyan költötték el az egészségügy fejlesz-
tésére szánt pénzeket a bukaresti Colectiv 
klubban bekövetkezett tragikus tűzeset 
után, mivel azóta is az a gyakorlat, hogy 
az égési sérüléseket szenvedett áldozatok 
családja a külföldi gyógykezelést választ-
ja a hazai helyett. Az ügy apropója, hogy a 
pénteken a Konstanca megyei Petromidia 
kőolaj-fi nomítóban bekövetkezett robbanás 
két égési sérültjét is egy németországi klini-
kára szállították hétfőn. „Fel kell tennünk a 

kérdést, miért kérik a családok azt, hogy a 
pácienseket, főleg az égési sérüléseket szen-
vedett pácienseket külföldre vigyék. Úgy vé-
lem, szükséges egy jelentés az egészségügyi 
tárca részéről, amelyben közli, mi a helyzet 
a beruházásokkal, amelyeket a Colectiv-eset 
után hajtottak végre a rendszerben, hogy 
lássuk, hova kerültek ezek a pénzek, hogy 
az egészségügyi rendszer vajon felkészül-
tebb-e, mint akkor” – hangoztatta hétfőn 
este a miniszterelnök.

Mint ismeretes, Romániában az égési sé-
rültek ellátása körüli hiányosságokra a 2015. 

október 30-án a bukaresti Colectiv nevű szó-
rakozóhelyen bekövetkezett tragédia irányí-
totta rá a fi gyelmet.

Egy együttes koncertje közben a látványe-
lemként használt pirotechnikai elemek láng-
ra lobbantották a szigetelésre használt poliu-
retán anyagot, az ennek nyomán keletkezett 
tűzvészben 26-an hunytak el, de utólag to-
vábbi 33 sérült is meghalt a kórházakban.

Miután kiderült, hogy a romániai kórhá-
zak nincsenek felkészülve az égési sérültek 
ellátására, a tűzvész sebesültjei közül többet 
külföldi kezelésre szállítottak. (B. L.)

Átrendeződések az európai jobboldalon

Jelentést akar Cîţu a fejlesztési pénzekről




