
 Külföld-Belföld 2021. július 13.
kedd 5

 » RÖVIDEN

Meghosszabbodott veszélyhelyzet,
továbbra is kevés fertőzött
További harminc nappal meghosszab-
bodott tegnaptól a kormány által először 
még tavaly május közepén a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt veszélyhely-
zet az ország egész területén. Ugyanezen 
időszakban érvényesek maradnak a 
járvány terjedését fékezni hivatott intéz-
kedések is. A legjelentősebb módosítás 
értelmében 90 napról 180 napra növelik 
a korlátozó intézkedések hatálya alól 
való felmentés időtartamát azok eseté-
ben, akik kigyógyultak a Covid–19-ből.
Emellett a szabadtéri kulturális elő-
adásokon ezer néző vehet részt, de csak 
ülve. Az esküvőkön, keresztelőkön és 
egyéb magánrendezvényeken négy he-
lyett már csak két négyzetmétert kell egy 
személy számára biztosítani, a játszóhe-
lyeken a gyerekeket kísérő felnőttektől 
nem kérnek védettségi igazolványt, 
a vendéglátóhelyek teraszain álló 
asztaloknál pedig eltörölték a legtöbb 
hat személyre vonatkozó korlátozást. 
Eközben továbbra is 50 alatt maradt a 
24 óra alatt koronavírussal diagnoszti-
záltak száma, igaz, ez szokás szerint a 
kevés vasárnapi tesztnek is betudható. 
4032 PCR- és 7259 antigéntesztből 39 
lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 081 275, a gyógyultaké pedig 
1 045 390. A kór szövődményeiben két 
idős, krónikus beteg fertőzött halt meg, 
ezzel az elhunytak száma 34 219-re nőtt. 
A kórházakban 29 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 55-öt intenzív osztályon.

Szĳ jártó: ne avatkozzanak be
a techcégek a választásokba!
Az Európai Uniónak biztosítania kell, 
hogy a nagy technológiai cégek ne 
tudjanak beavatkozni az elkövetkezendő 
időszak európai választásaiba – jelentet-
te ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági 
és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, 
az európai uniós tagországok külügy-
minisztereinek tanácskozásán. Szijjártó 
Péter magyar újságíróknak az ülés 
szünetében nyilatkozva hangsúlyozta: 
antidemokratikus és veszélyes, ha a nagy 
technológiai cégek dönthetnek arról, 
hogy mely politikus használhat széle-
sebb, mely politikus szűkebb csatornákat 
a választók eléréséhez. „Veszélyes, ha 
ezek a cégek dönthetnek arról, hogy 
mely politikus kommunikálhat, vagy 
ezek a cégek dönthetnek arról, hogy 
melyik hír helytálló, és melyik hír hamis” 
– fogalmazott. Tájékoztatása szerint a 
tanácskozáson arra kérte kollégáit, hogy 
a családok védelme mellett a szólássza-
badság megvédését is tűzzék ki célul, és 
tegyék lehetővé, hogy az Európai Unió 
biztosítani tudja, hogy a nagy technoló-
giai cégek ne tudjanak beavatkozni az 
elkövetkezendő időszak európai válasz-
tásaiba. A miniszter fontosnak nevezte 
a kiberbűnözés elterjedésének megelő-
zését a családok, a gyerekek, valamint 
„a védtelen, jóindulatú és tapasztalatlan 
felhasználók” védelme érdekében.

Izraelben harmadik oltást kapnak
az immunhiányosak
Izraelben felvehetik a harmadik, emlé-
keztető oltást azok a betegek, akiknek 
sérült az immunrendszere, például 
szervátültetés miatt – jelentette a helyi 
közszolgálati rádió vasárnap. Nicán 
Horovic egészségügyi miniszter a rádi-
ónak adott interjúban elmondta, hogy 
egyelőre csak az immunhiányos betegek 
újraoltását tervezik, de vizsgálatokat 
folytatnak annak eldöntésére, hogy 
szükséges-e mindenkinek beadni egy 
harmadik, emlékeztető adagot.

TÖRTÉNELMI SIKERT ARATOTT MAIA SANDU ÁLLAMFŐ PÁRTJA A VÁLASZTÁSOKON

Nyugat-barát győzelem Moldovában
Történelmi győzelmet aratott a Maia 
Sandu Nyugat-barát államfőhöz 
közel álló párt a vasárnapi moldovai 
előre hozott parlamenti választáso-
kat. A PAS abszolút többségre tett 
szert, így egyedül alakíthat kor-
mányt, miközben a Moszkva-párti 
kommunisták és szocialisták ellen-
zékbe szorultak.
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A Nyugat-barát erők győzelmét hoz-
ták a vasárnapi moldovai  előre 
hozott választások: az előzetes 

eredmények szerint, a voksok 99 száza-
lékának feldolgozása után Maia Sandu 
államfőhöz kötődő Cselekvés és Szolidari-
tás Pártja (PAS) nevű alakulata történelmi 
győzelmet aratva a voksok 52,5 százalékát 
megszerezve végzett az első helyen. Ilyen 
jó eredményt a moldovai választások törté-
netében még egyetlen párt sem ért el.

Az oroszbarát korábbi elnök, Igor Dodon 
nevéhez fűződő Kommunisták és Szocia-
listák Választási Tömbje (BECS) csupán a 
voksok 27,38 százalékát volt képes begyűj-
teni. A harmadik helyen az ellentmondá-
sos Moszkva-barát oligarcha, Ilan Șor párt-
ja végzett 5,78 százalékkal.

Mindez annyit jelent, hogy a következő 
moldovai parlamentben csupán három 
párt lesz jelen, a többiek ugyanis nem ér-
ték el az 5 százalékos bejutási küszöböt. 
Beleértve a szélsőséges romániai Romá-
nok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) is, 
amely évek óta Románia és Moldova egye-
süléséért kampányol, és tavaly meglepe-
tésre bekerült a bukaresti parlamentbe. 
Moldovában azonban nem kértek belőle: a 
voksok kevesebb mint 0,5 százalékát sike-
rült csupán megszereznie.

Az előzetes számítások szerint ennek 
nyomán a PAS abszolút többséggel kormá-
nyozhat majd, miután a 101 fős parlament-
ben 63 mandátummal rendelkezik majd. A 
kommunisták 32, Șor pártja pedig 6 képvi-
selővel rendelkezik majd.

A fővárosiak és a külföldön élők 
támogatták Sandu pártját
Az eredményekből kiderül, hogy Sandu 
pártja a fővárosban, Chișinăuban és a 
külföldön élő moldovai állampolgárok kö-
rében elsöprő fölénnyel nyert, míg a kom-
munisták és a szocialisták a többségében 
orosz ajkúak lakta  Transznisztriában és az 
autonóm Gagauziában diadalmaskodtak.

A 3,2 millió választópolgár 48,41 száza-
léka szavazott, vagyis sikerült meghaladni 
a választások érvényességéhez megszabott 
küszöböt, amely szerint a megméretteté-
sen a választók legalább egyharmadának 
le kell adnia a voksát.

Az előzetes eredmények ismeretében 
Maia Sandu arról beszélt: reményei sze-
rint a választások nyomán véget ér a ne-
héz időszak az ország számára, és sikerül 
véget vetni „a tolvajok uralmának”. „A 
kihívások nagyok, az embereknek pedig 
eredmények kellenek. Érezniük kell egy 
tiszta parlament és egy valóban a lakosság 
gondjaival foglalkozó kormány jótékony 
hatásait. A mai szavazás energiáit Moldo-
va átalakítására kell felhasználni, hogy 
olyan országgá tegyük, ahonnan nem csu-
pán elmennek, de vissza is jönnek” – fo-
galmazott Sandu.

Igor Dodon beletörődően nyilatkozott. 
Mint mondta, aktív kampányt folytattak, 
és az eredmények is ehhez igazodnak. Ki-
jelentette: másnaptól új korszak kezdődik 
Moldova számára, egyúttal felszólította a 
politikai osztályt, hogy ne engedje újabb 
politikai válságok kialakulását.

Bukarest jubilál
Bukarestben egyöntetűen pozitívan fo-
gadták a választások eredményét. Klaus 
Iohannis államfő „a reformok, a jogálla-
miság és az európai integráció melletti 
egyértelmű kiálláshoz” gratulált a mol-
dovai polgároknak, kijelentve: Románia 
támogatja a moldovai reformokat. Florin 
Cîţu miniszterelnök is Moldova Euró-
pa-párti választásához gratulált, és a kül-
ügyminisztérium is hivatalosan üdvözölte 
a voksolás végkifejletét. A bukaresti kül-
ügy szerint a választási eredmény a de-

mokrácia győzelmét jelenti, és döntő lépés 
Moldova Európai Unióhoz közeledésének 
útján, amit Románia mindig is bátorított, 
és továbbra is feltétel nélkül támogat. Mint 
ismeretes, az Európa egyik legszegényebb 
országának számító Moldova évtizedek 
óta az orosz és a nyugati befolyás között 
őrlődik, az elmúlt időszakban hol egyik, 
hol másik irányzat került kormányra.

Az Európai Unió 600 millió eurós támo-
gatásról döntött az ország számára, en-
nek folyósítását azonban az igazságügy 
és a közigazgatás reformjához, valamint 
a korrupció elleni küzdelem felgyorsítá-
sához köti.

Maia Sandu, a mintegy 3,5 milliós lakos-
ságú volt szovjet tagköztársaság első női 
államfője a tavaly novemberi választáson 
elsöprő győzelmet aratott az oroszbarát 
Igor Dodon volt elnök felett. A nyugati ori-
entációjú, korábban a Világbanknál dol-
gozó Sandu decemberben lépett hivatal-
ba, és azonnal a kormány lemondását és 
előre hozott választások kiírását követelte. 
Decemberben le is mondott az oroszbarát 
Moldovai Szocialisták Pártjának (PSRM) 
támogatását élvező Ion Chicu miniszter-

elnök. Az előrehozott választások kiírását 
az tette lehetővé, hogy a parlament kétszer 
is elutasította Sandu jelöltjét a kormányfői 
tisztségre. A parlament  veszélyhelyzetet 
hirdetett a koronavírus-járványra hivat-
kozva, ami elvileg lehetetlenné tette volna 
a törvényhozás feloszlatását.

Az alkotmánybíróság azonban úgy dön-
tött: mivel az eddigi parlamenti összetétel 
mellett lehetetlen volt a stabil kormány 
megalakítása, az államfő feloszlathatta a 
parlamentet. Ez be is következett, ennek 
nyomán írták ki az előrehozott választást.
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Siker. A Maia Sanduhoz közel álló erők kormányozhatnak a jövőben Moldovában
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Megkönnyítené a megyeszékhelyek és 
a környező települések egyesülését 

a Megyei Jogú Városok Egyesülete Emil 
Boc, az egyesület elnöke szerint. Kolozsvár 
polgármestere az egyesület és Florin Cîţu 
miniszterelnök tegnapi találkozóján jelen-
tette be, hogy kidolgoztak egy tervezetet, 
amelynek a megvalósításához a kormány 
és a parlamenti pártok támogatását is ké-
rik, és amely a közigazgatási törvénykönyv 
módosítása révén megkönnyítené, hogy a 
megyeszékhelyek és a környező települések 
önkéntesen egyesüljenek. Emil Boc többek 
között azzal indokolta a lépés fontosságát, 

hogy az utolsó közigazgatási átszervezés 
1968-ban zajlott, ezért módosításokra van 
szükség. Közölte, amíg az új közigazgatási 
átszervezés megvalósul – amihez alkot-
mánymódosítás is szükséges – addig szük-
séges ily módon megkönnyíteni a települé-
sek összekapcsolását.

A kormányfő nem zárkózik el az ötlettől, 
azt mondta, nem látta a jogszabályjavaslat 
konkrét szövegét, ám  amennyiben ezek a 
folyamatok önkéntesen történnek, és se-
gítenek az uniós források lehívásában és 
a beruházások megvalósításában, támo-
gatja a felvetést. Arra is ígéretet tett, hogy 
a továbbiakban nem a pártközpontban 
döntenek majd az önkormányzatokat érin-

tő költségvetés-kiigazításokról, ezeket a 
döntéseket a jövőben nem politikai alapon 
hozzák meg. Jelezte egyúttal, hogy min-
den polgármester és megyei tanácselnök 
szerepvállalására szükség lesz az európai 
alapok, többek közt az országos helyreál-
lítási terv (PNRR) keretében érkező, 76,2 
milliárd eurót kitevő uniós alapok felhasz-
nálására.

Mint ismeretes, Boc a közelmúltban is 
szorgalmazta az ország közigazgatási átala-
kítását, mégpedig úgy, hogy a megyék he-
lyét a nagyobb régiók vegyék át. A magyar 
szempontból kedvezőtlen tervezetet 2011-
ben, még miniszterelnökként szorgalmazta 
először, de kudarcot vallott.

Boc megkönnyítené a települések egyesülését




