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Elhunyt a Petromidia-robbanás
egyik sérültje
Elhunyt tegnap a năvodari-i Pet-
romidia kőolaj-fi nomítónál történt 
robbanás egyik sérültje, akit múlt 
héten Bukarestből egy németorszá-
gi kórházba szállítottak – közölte 
a fi nomítót tulajdonló Rompetrol 
vállalat. A másik, szintén Németor-
szágban kezelt sérült állapota stabil, 
jól reagál a kezelésre – derül még 
ki a tájékoztatásból. A Petromidia 
kőolaj-fi nomítónál július 2-án történt 
robbanás, amelyet tűz követett. Az in-
cidens nyomán egy alkalmazott életét 
vesztette, öten megsérültek, ketten 
súlyosan, őket július 5-én az off enba-
chi kórházba szállították. A robbanás 
ügyében gondatlanságból elkövetett 
emberölés, testi sértés és rongálás 
miatt indult nyomozás.

Az Európai Bizottság még vizsgálja
a magyar helyreállítási tervet
Az Európai Bizottság még nem fejezte 
be a koronavírus-járvány okozta károk 
helyreállításának fi nanszírozását 
célzó magyar terv értékelését, a brüsz-
szeli testület két hónapos meghosz-
szabbított határidő elfogadását fogja 
kérni az illetékes magyar hatóságoktól 
– közölte Arianna Podesta, az uniós 
bizottság illetékes szóvivője hétfőn. 
A szóvivő elmondta, a folyamat zajlik, 
a brüsszeli illetékesek jelenleg az 
Európai Bizottság korábbi kérdésé-
re adott, pénteken érkezett magyar 
választ elemzik, a lehető legrövidebb 
határidővel. „A magyar helyreállítási 
terv értékelése inkább heteket, mint-
sem napokat vehet igénybe, ezért az 
Európai Bizottság azt fogja javasolni a 
magyar hatóságoknak, hogy egyez-
zenek bele egy két hónapos meghosz-
szabbított határidőbe” – fogalmazott. 
A magyar Miniszterelnökség közölte: 
folyamatosak a tárgyalások Magyar-
ország és az Európai Bizottság között. 
Közölték: a helyreállítási terv elfoga-
dásáról szóló tárgyalások közel voltak 
a lezáráshoz, ugyanakkor a gyermek-
védelmi törvény elfogadását követően 
az EB „abszurd követelésekkel állt 
elő”. „Az ideológiailag vezérelt politi-
kai támadások nyilvánvalóan lassítják 
a korábban, szakmai egyeztetések 
során kialakult terv elfogadását” – fo-
galmaztak, kiemelve, hogy ez ellenté-
tes a magyar emberek érdekeivel.

Zelenszkĳ : lesz kisebbségi törvény
is Ukrajnában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
tegnap leszögezte, hogy az őshonos 
népek után az országában élő nem-
zeti kisebbségekről is lesz törvény, 
de mivel nem tetszik neki ez a kife-
jezés, várhatóan az előterjesztésben 
„nemzeti közösségeknek” fogják őket 
nevezni. Erről az államfő újságíróknak 
beszélt egy humanitárius kérdésekkel 
foglalkozó fórumon – számolt be az 
Ukrajinszka Pravda hírportál. „Jelenleg 
aktívan zajlik az Ukrajna nemzeti kö-
zösségeiről szóló törvény kidolgozása. 
Nem kisebbségek, hanem közösségek! 
Mert Ukrajnában egyetlen nemzetiség 
sem érezheti magát kisebbségnek, 
kevésbé fontosnak, kevésbé védettnek 
vagy kevésbé boldognak. Senki sem 
lehet kisebbségben, mert mindannyi-
an Ukrajna állampolgárai vagyunk” 
– hangoztatta Zelenszkij, kiemelve, 
hogy minden nemzeti közösségnek „az 
ukrán társadalom szerves részévé kell 
válnia hagyományaik és identitásuk 
elvesztése nélkül”.

A KORMÁNYFŐ SZERINT AZ RMDSZ ÉS AZ USR–PLUS KÖZÖTTI VITA NEM ROBBANTJA FEL A KOALÍCIÓT

Koalíció: maradt a patthelyzet
Egyelőre nem sikerült megállapod-
niuk a bukaresti koalíciós pártok-
nak arról, hogy a korrupcióellenes 
ügyészség vagy a legfőbb ügyészség 
vegye át a felszámolásra ítélt külön-
leges ügyészség feladatköreit.
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M arad a feszültség a koalícióban, 
miután a kormánypártoknak 
hétfőn sem sikerült megállapod-

niuk a bírák és ügyészek által elkövetett 
bűncselekményeket vizsgáló különle-
ges ügyészség (SIIJ) felszámolásának 
mikéntjéről. Ludovic Orban, a kormány 
vezető erejét adó Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnöke az este véget ért koalíciós 
egyeztetést követően jelentette be, hogy 
nincs megállapodás. „Folytatjuk a tár-
gyalásokat. Az összes párt eltökélt a SIIJ 
felszámolásában. A továbbiakban kon-

szenzusos megoldást kell találnunk” – 
mutatott rá Orban.

Annak kapcsán, hogy miben kell kon-
szenzusra jutni, emlékeztetett: egy, a SIJJ 
felszámolásáról szóló, a kormány által 
elfogadott törvénytervezethez benyújtott 
módosító javaslat miatt dúl a vita. Ezzel 
az RMDSZ módosító javaslatára utalt, 
amelyben az azt indítványozta, hogy a 
SIIJ jogköreit ne az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) kapja meg, ha-
nem a legfőbb ügyészség. A téma kapcsán 
tegnap Florin Cîţu miniszterelnök közöl-
te, ő maga kérte a koalíciós egyeztetés 
felfüggesztését, miután a felek álláspont-
ja nem közeledett. Leszögezte: miután a 
kormány elfogadta a SIIJ felszámolását 
célzó törvénytervezetet, a parlament fel-
adata, hogy az igazságügyi tárca bábás-
kodása mellett előálljon a lehető legjobb 
megoldással. Megerősítette, hogy a nézet-
eltérés az RMDSZ és az USR–PLUS között 
alakult ki. Hozzátette ugyanakkor, hogy 

bízik abban: sikerül közös nevezőre jutni 
az ügyben. A kormányfő leszögezte: emi-
att nem bomlik fel a koalíció. „A koalíció 
megy tovább, a koalíció erős. Nem bomlik 
fel” – jelentette ki a kormányfő.

Mint arról beszámoltunk, Csoma Bo-
tond, az RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zetője lapunknak ezt hétfőn az Igazság-
ügyi Felügyelet egy 2019-es jelentésével 
indokolta, amelyben az ügyészség által 
elkövetett visszaéléseket, bírákra gyako-
rolt nyomást rögzített. A koalíciós partner 
Mentsétek meg Romániát Szövetség – 
Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja 
(USR–PLUS) azonban hallani sem akar er-
ről, ragaszkodik ahhoz, hogy a DNA kapja 
meg a hatásköröket. Dan Barna, az USR–
LUS társelnöke „mérgező” tervezetnek 
nevezte az RMDSZ javaslatát, a párt által 
delegált igazságügy-miniszter, Stelian Ion 
pedig azzal vádolta meg az RMDSZ-t, hogy 
„frontális támadást” hajtott végre a DNA 
ellen, ami ellentétes Románia érdekeivel. 
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FROltottak előnyben. Emmanuel Macron bejelentése nyomán százezrek kérték a vakcinát

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

F ranciaországban kötelezővé teszik a 
koronavírus elleni védőoltást az egész-

ségügyi dolgozók számára – jelentette be 
hétfőn Emmanuel Macron elnök. A francia 
államfő közölte azt is, hogy a fertőzöttek 
számának növekedése miatt a jövőben 
oltási igazolvány vagy negatív vírusteszt 
felmutatását követelik meg azoktól is, akik 
étterembe vagy szórakozni akarnak men-
ni, illetve vonatra vagy repülőre akarnak 
szállni. Macron kijelentette, hogy bár az 
oltásokat nem teszik kötelezővé a lakosság 
számára, mégis mindenkit arra bátorít, 
kérje a vakcinát. „A francia nép immuni-
zálása a célunk, ez az egyetlen útja annak, 
hogy ismét rendes életünk lehessen” – 
húzta alá Macron televíziós beszédében.
„Az idővel futunk versenyt” – tette hozzá 
a koronavírus jóval fertőzőbb delta varián-
sára utalva. Olivier Véran egészségügyi mi-
niszter időközben bejelentette, hogy szep-
tember 15-től nem engedik dolgozni azokat 
az egészségügyiseket, akiket nem oltottak 
be. Hozzátette, hogy az érintettek fi zetést 
sem fognak kapni.

Megrohamozott regisztrációs portál
Macron bejelentését követően a franciák 
valósággal megrohamozták az oltási re-
gisztrációs honlapot: hétfő éjszaka mintegy 
900 000-en regisztráltak, ami a kétszerese 
a május 11-i rekordnak. Franciaországban 
a felnőtt lakosság 53,1 százaléka kapta már 
meg az oltások valamelyikének első adag-
ját, míg a teljes védettséghez szükséges dó-
zisokat 40,6 százalék. A járvány kezdete óta 
a 67 millió lakosú országban csaknem 5,9 
millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül 
111 543-an hunytak el a kórban.

Görögország is részlegesen
kötelezővé teszi az oltást
Hasonló döntést hozott a görög kormány 
is. „Kötelezővé teszik az oltást az egészség-
ügyi ágazatban, illetve az idősápolásban 
dolgozók számára, akiket máskülönben 
felmentenek a munkavégzés alól. Görög-
országban csak a koronavírus ellen be-
oltott emberek mehetnek be az éttermek 
zárt tereibe és a kulturális rendezvények-
re” – jelentette be Kiriákosz Micotákisz 
miniszterelnök szintén hétfőn Athénban. 
Ez az intézkedés annak a kormányzati 
stratégiának a része, amellyel oltakozásra 
igyekeznek serkenteni a lakosságot. A gö-
rög miniszterelnök egyben közölte, hogy 
kötelezővé teszik az oltást az egészség-
ügyi ágazatban, illetve az idősápolásban 
dolgozók számára, akiket máskülönben 
felmentenek a munkavégzés alól. A jövő-
ben kiterjesztik az oltási kötelezettséget a 

sorkatonákra is. „Nem fogjuk ismét lezárni 
az országot egyesek hozzáállása miatt” – 
hangsúlyozta Micotákisz az állami televízi-
óban. Aláhúzta, hogy a kórházak intenzív 
osztályain kezelt páciensek 99 százalékát 
nem oltották be. Kiemelte, hogy Görögor-
szág, más államokhoz hasonlóan, a koro-
navírus jóval fertőzőbb delta variánsának 
és a be nem oltott embereknek a kettős ki-
hívásával néz szembe. „Ebben az értelem-
ben nem Görögország, hanem a be nem 
oltott emberek vannak veszélyben” – tette 
hozzá. Az utóbbi tíz napban ismét megug-
rott a fertőzöttek száma a járványügyi kor-
látozások lazítása nyomán. Szakértők fel-
hívták a fi gyelmet, hogy a vírus terjedését 
nagy részben a fi atalok éjszakai bulizásai 
segítették elő.

Romániában kötelező teszt vár
az egészségügyi dolgozókra
A román kormány eközben egyelőre nem 
kívánja követni ezt a példát, ugyanakkor 
sajátos eszközzel próbálja oltakozásra bír-
ni az egészségügyi dolgozókat. Florin Cîţu 
miniszterelnök tegnap a francia és a gö-
rög példa kapcsán azt mondta: az egész-
ségügyi dolgozók kapcsán a kormány azt 
javasolja, hogy azokat, akik nem oltottak, 
és nem is akarják beoltatni magukat, idő-
szakosan kötelező koronavírustesztnek 
vetik alá. Ennek az árát pedig nekik kell 
majd állniuk.

Kötelező oltások Franciaországban

 Ismét elérte az ötvenet az új fertőzöttek száma

Ismét elérte az ötvenet a 24 óra alatt kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma, ugyanak-
kor ez a több tesztnek tudható be: 27 659 mintából 51 lett pozitív, ami 0,18 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 081 326, a gyógyultaké 1 046 447. A kór 
szövődményeiben négyen hunytak el 24 óra alatt, tíz személy esetében pedig mostanra 
erősítették meg, hogy haláluk a koronavírus-fertőzéshez köthető. Mindegyik elhunyt 
krónikus beteg volt. Az elhunytak száma ezzel 34 233-ra nőtt. A kórházakban 288 fertő-
zöttet kezeltek, közülük 52-t intenzív osztályon.




