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Elégedetlen a romániai oltakozással az uniós biztos
Fel kell pörgetni a koronavírus elleni oltási kampányt Romániában, mert itt az átoltottság 
kisebb, mint más tagországokban, a delta vírusvariáns térnyerése pedig veszélyes hely-
zetet teremt – állapította meg a Dâmbovița megyei Petrești község mobil oltópontjánál 
tett látogatása alkalmával, pénteken Sztella Kiriakídisz. Az egészségügyért és élelmiszer-
biztonságért felelős uniós biztos arra biztatta a romániai polgárokat, hogy a maguk és 
környezetük védelme érdekében hozzák meg a helyes döntést, és oltassák be magukat. 
Felhívta a fi gyelmet arra, hogy a delta variáns megjelenésével Romániában is növekedés-
nek indult az elmúlt két hétben az új megbetegedések száma, és ebben a helyzetben az 
oltás jelenti az egyetlen védőpajzsot. Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter szerint főleg a 
falvakban alacsony az átoltottság, a szaktárca ezért szeretné elérni, hogy az önkormány-
zati vezetők és a papok támogassák az oltási kampányt. Továbbá rendeletet készül hozni 
arról, hogy külön honoráriummal bátorítanák a háziorvosokat arra, hogy a mozgásukban 
korlátozott idős, beteg embereknek az otthonukban adják be az oltást. Országos szinten 
a 19,3 milliós Romániában eddig 4 millió 872 ezer ember (a beoltható 12 év feletti lakosság 
28,7 százaléka) kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást.

Görögország bekerült a sárga, Spanyolország és Portugália a vörös zónába
Aktualizálta az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) a járványügyi kockázatot jelen-
tő országok és régiók listáját. Spanyolország, Portugália, Hollandia, Andorra, Grúzia 
és Malajzia is vörös besorolást kapott, innen beutazva csak a beoltottaknak nem kell 
karanténba vonulniuk. A koronavírusos megbetegedések lakosságarányos számának 
növekedése miatt sárga zónás állam lett Görögország, Luxemburg, Gibraltár, Kazahsztán, 
a Feröer-szigetek, valamint Líbia, eme országok esetében hazautazva karanténba kerül, 
aki nincs beoltva vagy nem mutat fel vírustesztet.

Petromidia-robbanás: háromra emelkedett a halálos áldozatok száma
Elhunyt szombat este a năvodari-i Petromidia kőolaj-fi nomító alkalmazottja, aki súlyos 
égési sérüléseket szenvedett a hónap elején történt robbanásban, és egy németországi 
kórházban kezelték. A másik, szintén súlyos égési sérüléseket szenvedett alkalmazott 
július 13-án hunyt el, ugyanabban a németországi kórházban. A Petromidia kőolaj-fi no-
mítónál történt robbanásban az egyik alkalmazott életét vesztette, öten megsérültek.
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Románia, Lengyelország, Bulgária, va-
lamint a balti államok után Magyaror-

szággal is védelmi együttműködési megál-
lapodást kötött az Egyesült Államok. Ennek 
keretében infrastrukturális és technológiai 
fejlesztések várhatók a kecskeméti repülő-
bázison, a pápai bázisrepülőtéren, Tatán és 
Várpalotán is. Előbbi két helyszínen alap-
vetően a légierő érdekében végzett infra-
strukturális, technológiai fejlesztések vár-
hatók, az utóbbi kettőn főleg a szárazföldi 
alakulatok igényeit szolgáló beruházások 
valósulnak majd meg – közölte Babos Ti-
bor, a magyar–amerikai védelmi együtt-
működési megállapodás végrehajtásáért 
felelős magyar miniszteri biztos. Hozzátet-
te: a két éve Washingtonban aláírt megál-
lapodás a két ország biztonsága érdekében 
kötött államközi egyezmény. A miniszteri 
biztos hangsúlyozta: a kétoldalú megál-
lapodás összhangban van Magyarország 
NATO-kötelezettségeivel, és segíti teljesíté-
süket. Ezek között említette a kétszázalékos 
GDP-arányos védelmi költségvetést, a ké-
szenlét erősítésére vonatkozó NATO-elvá-
rás teljesítését és a rendszeres gyakorlatok 
megtartásának jogi szabályozását.

A kecskeméti légibázison található a 
Magyar Honvédség (MH) egyetlen, JAS–39 

Gripen vadászbombázókkal felszerelt 
alakulata, valamint a légierő teherszállí-
tó gépei is itt állomásoznak. Az MH Pápa 
Bázisrepülőtéren a NATO Nehéz Légiszál-
lító Ezred, a nemzetközi Stratégiai Légi-
szállítási Képesség katonai végrehajtó 
szervezete működik. Három, magyar lajst-
romban és felségjellel repülő Boeing C–17 
Globe master III típusú, nagy hatótávolsá-
gú szállító repülőgép üzemel a bázison, 
ezáltal katonai stratégiai légi szállítási ké-
pességet biztosítva a konzorcium 12 tagál-
lamának, köztük Magyarországnak. Tatán 
az MH 25. Klapka György Lövészdandár 
állomásozik, az alakulat teljes fegyverze-
te megújítás, bővítés alatt áll, Várpalotán 
pedig MH Bakony Harckiképző Központ 
működik – emlékeztetett beszámolójában 
a Magyar Nemzet.

Románia és az Egyesült Államok tavaly 
októberben kötött megállapodást a 2020 és 
2030 közötti időszakra szóló közös védelmi 
érdekekről, célkitűzésekről. A bukaresti 
védelmi minisztérium akkori közleménye 
értelmében a dokumentum felvázolta a 
stratégiai prioritásokat a fekete-tengeri 
együttműködés megerősítése, az amerikai 
katonák romániai rotációs jelenléte, vala-
mint a kiberbiztonság megerősítését célzó 
erőfeszítések tekintetében, illetve a haderő 
korszerűsítésével kapcsolatban.

Amerikai katonai térhódítás

HÁZAK DŐLTEK ÖSSZE, HIDAK TÖRTEK KETTÉ – TÖBB MINT 150 HALÁLOS ÁLDOZAT NÉMETORSZÁGBAN, BELGIUMBAN, HOLLANDIÁBAN

Pusztított Nyugat-Európában a Bernd ciklon
Iszonyú pusztítást okozott a heves, 
több napig tartó esőzések és áradá-
sok által kísért Bernd ciklon számos 
nyugat-európai országban. A legna-
gyobb katasztrófa Németországot súj-
totta, ahol több mint százan életüket 
vesztették, amikor házakat, hidakat, 
autókat sodort el az áradás.
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T ovább nőtt az áradások halálos áldo-
zatainak száma Németország nyuga-
ti részén, Angela Merkel kancellár a 

tervek szerint tegnap délután látogatott 
el Rajna-vidék-Pfalz tartománynak a ter-
mészeti katasztrófa által leginkább sújtott 
területére. A német rendőrség tegnap reg-
gel közölte, hogy Ahrweiler járásban 110-
re emelkedett a halottak száma, és ezzel 
már több mint 150-en vesztették életüket 
országszerte az árvizekben, beleértve 
a szomszédos Észak-Rajna-Vesztfáliából 

jelentett 45 áldozatot is. A rendőrség köz-
lése szerint Ahrweilerben további 670-en 
megsérültek, miután az Ahr folyó egész te-

lepüléseket öntött el. A környező területek 
nagy részén még mindig nem működik az 
áram- és a telefonszolgáltatás; sok embert 
eltűntként tartanak nyilván. Beszámolók 
szerint rengeteg ház összedőlt vagy sú-
lyosan megsérült, hidak törtek ketté, sza-
kadékok keletkeztek, templomok mentek 
tönkre. Ugyanakkor egész házakat, autó-
kat sodort el az iszonyú ár.

Frank-Walter Steinmeier német államfő 
szombaton, Észak-Rajna-Vesztfáliába tett 
látogatása során az áldozatokkal való szo-
lidaritásra és adományozásra szólította 
fel az embereket, Olaf Scholz szövetségi 
pénzügyminiszter újságíróknak pedig azt 
mondta, országos erőfeszítésre lesz szük-
ség a régió talpra állításához. Scholz a Bild 
am Sonntag című vasárnapi lapnak adott 
nyilatkozatában több százmillió euróra 
becsülte a helyreállításhoz szükséges kez-
deti összeget, de a hosszú távú költségek 
milliárdos nagyságrendűek lehetnek. A 
kormány szerdán ül össze, hogy áttekint-

se a terveket. A sürgős pénzügyi segítség 
a hosszabb távú újjáépítési költségeken 
felül érkezne, és az első gyorssegélyeket 
már júliusban meg kell kapniuk az érin-
tetteknek – mondta a pénzügyminiszter. 
Több száz kilométerre délkeletre, a Fel-
ső-Bajorországban fekvő Berchtesgadener 
Land járásban szükségállapotot hirdettek 
szombat este az áradások miatt. A körzet-
ben ketten meghaltak, ám egyelőre nem 
tudni, hogy a halálesetek összefüggésben 
vannak-e az áradásokkal.

A heves esőzések és árvizek ugyancsak 
súlyos károkat okoztak Belgium és Hol-
landia egyes részein. Belgiumban szom-
bat estig 27 halálos áldozatot jelentettek, 
több mint 100 embert pedig még mindig 
keresnek. Az országban összesen 120 te-
lepülésen okozott károkat a napokon át 
tartó esőzés és az áradások. Hollandiá-
ban a déli országrészben, Limburg tarto-
mányban szombaton riadókészültségbe 
helyezték a katasztrófaelhárításban és a 
mentésben részt vevő szerveket. Miután 
a németországi és belgiumi esőzésekben 
felduzzadt folyók Hollandián áthaladva 
ömlenek az Északi-tengerbe, csütörtökön 
és pénteken a hatóságok több tízezer em-
bert költöztettek ki otthonából ideiglene-
sen. A holland hadsereg és a tűzoltóság 
pénteken egész éjjel a gátak megerősí-
tésén fáradozott. Roermond és Venlo 
városokban is rekordvízszintet mértek 
a folyókon, néhány utca már víz alá is 
került. Szakértők szerint a vízszint va-
sárnap estig még emelkedni fog. Közben 
Ausztria-szerte, Salzburgban, Tirolban és 
Felső-Ausztriában is áradásokat okozott 
szombat éjszaka a jelentős mennyiségű 
csapadékkal járó vihar, sérültekről, ha-
lálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A Nyugat-Európát sújtó áradásokat a 
Bernd nevű ciklon okozta, amely meleg 
és nedves levegőt szállított a térségbe, és 
sok helyütt napokig tartó esőzést okozott.

Számos németországi városban apokaliptikus látvány maradt az áradások után

Több százmillió euróra rúgó károk keletkeztek a természeti csapás nyomán




