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Durvul a kampány a PNL-ben
Egyre durvul a kampány a kormány fő 
erejét adó Nemzeti Liberális Párton (PNL) 
belül a szeptemberben esedékes elnök-
választás előtt: a jelenleg zajló megyei és 
kerületi tisztújítások kapcsán a felek – az 
újrázni kívánó Ludovic Orban pártelnök 
és legfőbb kihívója, Florin Cîțu minisz-
terelnök – hívei kölcsönösen csalással és 
erőszakos fellépéssel vádolják egymást. 
A tegnapi hírek szerint a párt bukaresti 
székházának udvarán a kerületi elnök 
megválasztása előtt a biztonsági embe-
rek magát Orban pártelnököt kezdték el 
lökdösni, míg Cîțu hívei azzal vádolják 
a másik oldalt, hogy a Temes megyei 
választások előtt erőszakoskodtak velük.
 
Von der Leyen fenyegetőzik
a gyermekvédelmi törvény miatt
Az Európai Bizottság az uniós szerződé-
sek által biztosított hatáskörével élve, 
minden jogi eszközt be fog vetni, ameny-
nyiben a magyar vezetés nem módosítja 
„az LMBTQI-jogokat sértő” – azaz a gyer-
mekvédelmi törvényt – jogszabályt – je-
lentette ki Ursula von der Leyen, a brüsz-
szeli testület elnöke az Európai Parlament 
plenáris ülésének az Európai Tanács 2021. 
június 24–25-i tanácskozásáról szóló szer-
dai vitáján. Hangsúlyozta: az uniós tagál-
lamok állam- és kormányfőinek legutóbbi 
tanácskozásán olyan kardinális témákról 
volt szó, mint az gazdasági helyreállítás, 
a koronavírus-járvány leküzdése vagy az 
EU–orosz kapcsolatok, „de egyik sem volt 
annyira fontos, mint a vitatott magyar 
törvényről szóló eszmecsere, mivel ez a 
kérdés az európai identitást érinti”. Mint 
mondta, a „tanácskozáson világossá 
vált, a törvény a többi között arról szól, 
hogy Magyarországon 18 év alatt tiltott 
minden információátadás a melegekkel 
és leszbikusokkal kapcsolatban, mivel a 
vezetés szerint ez negatív hatással lehet 
a kiskorúak erkölcsi és testi fejlődésé-
re”. Vera Jourová, az EB átláthatóságért 
és értékekért felelős tagja úgy vélte: az 
Országgyűlés által nemrégiben elfogadott 
új szabályozás a szexuális beállítottság 
alapján hátrányosan megkülönböztető, 
és mint ilyen, ellentétes az Európai Unió 
alapértékeivel. 
 
Szĳ jártó: tiszteletben kell tartani
a magyar kisebbség jogait
Magyarország a jövőben is segíteni 
fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten 
fontosnak tartja azt is, hogy Kijev tartsa 
tiszteletben a magyar kisebbség joga-
it – jelentette ki tegnap Szijjártó Péter 
magyar külgazdasági és külügyminisz-
ter Vilniusban. Magyarország érdeke 
egy erős és virágzó Ukrajna, de nagyon 
fontos, hogy az ukrán kormány biztosítsa 
a területén élő magyar kisebbség számára 
a korábban élvezett jogokat, beleértve az 
anyanyelvhasználatot is – szögezte le.

Fejbe lőttek egy oknyomozó
újságírót Hollandiában
Súlyosan megsérült Peter de Vries 
holland bűnügyi oknyomozó újságíró, 
miután többször rálőttek Amszterdam-
ban. Az eset kedd este történt, amikor De 
Vries egy élő felvételről jött ki a holland 
RTL televízió épületéből. A bűnügyi 
újságíró súlyos, életveszélyes állapotban 
került kórházba. A rendőrség által idő-
közben elfogott támadó öt lövést adott le 
közelről, a 64 éves De Vries pedig súlyos 
fejsérülést szenvedett. Peter de Vries 
egyébként korábban már kapott rendőri 
védelmet, mert oknyomozó újságíróként 
bizonyos bűnözői csoportok számára 
kompromittáló véleményeket közölt és 
népszerűsített.

Szinten a fertőzöttek száma

Valamivel több fertőzöttet találtak 24 óra 
alatt a tegnapi adatok szerint, mint az 
előző 24 órában: 26 466 tesztből 60 lett 
pozitív, ami 0,22 százalékos arány. Az iga-
zolt fertőzöttek száma ezzel 1 081 090-re, 
a gyógyultaké pedig 1 045 351-re nőtt. A 
kór szövődményeiben 24 óra alatt két fer-
tőzött hunyt el, illetve 75 halott esetében 
nyert megerősítést, hogy elhalálozásuk a 
koronavírus-fertőzés szövődményeihez 
köthető. Az elhunytak közül 74 krónikus 
beteg volt. Ezzel az elhunytak száma 34 
098. A kórházakban 376 fertőzöttet kezel-
tek, közülük 56-ot intenzív osztályon.

MAGYARORSZÁG JÓL ÁLL, DE LECSÚSZOTT A DOBOGÓRÓL AZ EU-BAN

Oltottság: Románia az utolsók között
Miközben van olyan EU-tagállam, 
ahol már 70 százalék fölötti az 
átoltottság, Románia továbbra is a 
sereghajtók között található, viszont 
egyre félőbb, hogy az országot is 
eléri a negyedik járványhullám.
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A z Európai Unió tagállamainak jelen-
tős része nagyon lekörözte Románi-
át a koronavírus elleni átoltottság 

terén: miközben van olyan ország, ahol 
már a 80 százalékot is megközelíti azok 
száma, akik legalább a vakcina első dózi-
sát megkapták, Románia a maga kevesebb 
mint 30 százalékával a sereghajtók között, 
az utolsó előtti helyen kullog.

Az Európai Betegségmegelőzési és Jár-
ványvédelmi Központ (ECDC) adatai sze-
rint az EU 450 millió polgárából eddig 
mintegy 225 millióan kapták meg legalább 
az oltás első adagját. Azok száma, akik 
mindkét adagot megkapták már, vagy az 
egydózisú vakcinát vették fel, 147 millió, ők 
már teljesen védettnek minősülnek. Mind-
ez azt jelenti, hogy elérni nem, megköze-
líteni viszont sikerült az Európai Bizottság 
év eleji célkitűzését, miszerint júliusra érje 
el a 70 százalékot azon EU-polgárok ará-
nya, akik legalább az első oltást megkap-
ták. Ez az arány jelenleg 61,5 százalék.

Az első helyre Belgium jött föl, ahol már 
a lakosság 77,7 százaléka megkapta az 
első oltást, míg a teljesen immunizáltak 

aránya 43,6 százalék. Jól áll Hollandia és 
Finnország is: 73,3, illetve 73 százaléknyi-
an kapták már meg legalább az első adag 
vakcinát, Máltán 71, Dániában pedig 70,5 
százalék ez az arány.

Magyarország, amely a keleti vakcinák 
alkalmazásának köszönhetően sokáig a 
második helyen állt Málta mögött, 67,7 
százalékkal a dobogóról ugyan lecsúszott 
az oltakozási kedv csökkenése nyomán, 
de még mindig a jól átoltott országok közé 
tartozik, különösen úgy, hogy 61,2 száza-
lék azok aránya, akik már a második oltást 
is megkapták. A rangsor legvégén Bulgária 
áll: a balkáni országban csupán 16,8 szá-
zaléknyian kapták már meg az első oltást. 
Románia az utolsó előtti: az ECDC szerint a 
lakosság 30 százaléka kapta meg legalább 
az első oltást – ez valamivel jobb, mint 
az oltási kampány koordinátora, Valeriu 
Gheorghiță által kedden közölt 28 százalé-
kos adat. A teljesen immunizáltak aránya 
28,6 százalék. Nem állnak sokkal jobban 
a lettek sem: ott a lakosság 39 százaléka 
kapott már legalább egy oltást, Horvátor-
szágban 43,7, Szlovákiában 44,3, Szlové-
niában pedig 46,7. A többi országban az 
átoltottság 50 és 60 százalék közötti. Spa-
nyolországban 65, Németországban 64,2, 
Franciaországban pedig 63,6 százaléknyi-
an kaptak már legalább egy oltást.

A közös európai uniós beszerzésű vakci-
nákból eddig több mint 430 milliót osztot-
tak szét a tagállamok között, amiből nagy-
jából 354 milliót adtak be.  Mint ismeretes, 
az egészségügyi szakemberek szerint ah-

hoz, hogy kialakuljon a járvány terjedését 
megakadályozó közösségi immunitás, a 
lakosság legalább 70 százalékos átoltottsá-
ga szükséges. Felhívták a fi gyelmet, hogy a 
koronavírus  legújabb, indiai eredetű delta 
variánsa az eddigieknél sokkal fertőzőké-
pesebb, a mindkét dózissal beoltottak vi-
szont ez ellen is védettek, ha el is kapják, 
a fertőzés enyhe lefolyású, és elkerülhető 
a kórházi kezelés, különösen pedig a halá-
los kimenetelű szövődmény. A vírus ezért 
elsősorban az oltatlanok körében fertőz 
és okoz súlyos megbetegedéseket. A delta 
variánst egyébként tegnap a jászvásári jár-
ványkórházban kilenc személy esetében 
is kimutatták, és az is kiderült: két újabb 
halálesettel háromra nőtt a delta halálos 
áldozatainak száma. 
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„Sikerélmény”. Dacian Cioloș a magyar terv jegelése fölött örömködött, de mellényúlt

 » B. L.

Dacian Cioloș, az Európai Parlamentbe 
jutott liberális és szélsőliberális párto-

kat tömörítő Renew Europe frakció elnöke, 
az USR–PLUS társelnöke szerint az Euró-
pai Bizottság felfüggesztette Magyarország 
európai uniós helyreállítási tervét, amely-
nek célja a koronavírus-járvány utáni gaz-
dasági visszaesés ellentételezése. A román 
politikus ezt tegnap közölte Twitter-ol-
dalán. Emlékeztetett: a frakció nevében 
múlt héten ő maga kérte a helyreállítási 
terv jóváhagyásának elhalasztását, mivel 
úgy vélik, nincsenek garanciák arra nézve, 
hogy a helyreállítási alapból Magyaror-
szágnak járó pénzek „a becsületes magya-
rokhoz” kerülnek, és nem Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz közel álló körökhöz. A 
Magyarország elleni bizottsági fellépést 
szorgalmazó Cioloș szerint ugyanakkor ez 
nem Magyarország megbüntetését jelenti, 
hanem azt, hogy „nem támogatják Orbán 
Viktor kleptokráciáját”. A román politikus 
szerint egy 2020-as Eurobarométer-felmé-
rés szerint a megkérdezett magyar állam-
polgárok 87 százaléka széleskörűen elter-
jedtnek minősítette a korrupciót.

Cioloș bejelentését maga Vera Jourová, az 
Európai Bizottság átláthatóságért és értéke-
kért felelős tagja cáfolta. Az uniós biztos a 
Magyarországról az Európai Parlamentben 
rendezett tegnapi vitán leszögezte: a magyar 
helyreállítási terv felfüggesztéséről szóló hír-
adásoknak nincs valós alapja, nem állították 
le az elbírálási folyamatot. Az ügy kapcsán 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter  közölte, a helyreállítási alap ügyé-
ben hónapok óta zajlanak a tárgyalások, és 
az kétségkívül igaz, hogy az elmúlt két-há-

rom hétben már lezárt területekkel kapcso-
latban is abszurd követelésekkel állt elő a 
Bizottság, de az, hogy elutasították volna a 
tervet, valótlan állítások.

Varga Judit magyar igazságügy-miniszter 
arról írt közösségi oldalán, hogy jelenleg 
is „konstruktív párbeszédet” folytatnak az 
Európai Bizottsággal. Varga annak kapcsán 
szólalt meg, hogy a német dpa hírügynökség 
szerint az EB visszadobta a magyar helyreál-
lítási tervet. Ezt a miniszter álhírterjesztés-
nek nevezte. Varga Judit szerint az viszont 
igaz, hogy az Európai Bizottság „gyermekvé-
delmi törvény elfogadása után új igényeket 
fogalmazott meg”. Ezek az igények nyilván-
valóan összefüggnek a gyermekvédelmi sza-
bályozással – jegyezte meg.  Az igazságügyi 
miniszter azzal zárta bejegyzését: „azt, ami-
ért a magyar emberek megdolgoztak, Brüsz-
szel semmilyen politikai indokkal nem vehe-
ti el Magyarországtól”.

Cioloșék szerint három feltételhez kellene 
kötni a Magyarországnak járó hétmilliárd fo-
rint kifi zetését. Felszólították Ursula von der 
Leyent, az EB elnökét, mindaddig ne hagyja 
jóvá a magyar tervet, amíg az nem enged be-
tekintést az Európai Csalásellenes Hatóság 
(OLAF) számára a támogatások végső fel-
használóinak listájába, illetve nem tölti fel a 
kedvezményezettek adatait az Arachne uni-
ós adatbázisba. Azt is követelik, Magyaror-
szág fogadjon el olyan törvényeket, amelyek 
megakadályozzák, hogy olyan személyek és 
cégek, akik és amelyek kapcsán az OLAF ko-
rábban súlyos pénzügyi visszaéléseket vagy 
összeférhetetlenséget állapított meg, része-
sülhessenek az újjáépítési támogatásokból. 
Követelik, hogy vonja vissza vagy módosítsa 
azon jogszabályokat, amelyek az Eb szerint 
akadályozzák az oknyomozó újságírókat és a 
civil szervezeteket a közérdekű információk-
hoz való hozzáférésben. 

A magyarok kárára jubilál Cioloș, de cáfolják




