
 Külföld-Belföld 2021. július 20.
kedd 5

 » RÖVIDEN

PSD: Cîţu kormányzati erőforrásokat
használva kampányol
Bűnvádi vizsgálatok elindítására szólí-
totta fel a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
az illetékes hatóságokat arra hivatkozva, 
hogy sajtóinformációk szerint Florin Cîţu 
miniszterelnök kormányzati erőforráso-
kat felhasználva kampányol a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöki székéért. 
A PSD tegnapi közleménye emlékeztet, 
hogy a médiában megjelent dokumentu-
mok szerint a miniszterelnöki kancellária 
alkalmazottai állítottak össze egy kom-
munikációs útmutatót a kormányfő belső 
kampánya számára. Ezek a dokumen-
tumok az ellenzéki párt szerint elegen-
dő bizonyítékul szolgálnak a bűnvádi 
vizsgálatok elkezdéséhez.
 
Cáfolt megfi gyelési vádak
Határozottan cáfolta az NSO nevű izraeli 
cég, hogy számos országban – így Ma-
gyarországon is – ellenzéki politikusok, 
üzletemberek és újságírók megfi gyelésére 
használták az általa kifejlesztett, Pegasus 
elnevezésű, okostelefonok feltörésére 
alkalmas kémszoft vert, amelyet a vádak 
szerint világszerte akár 50 ezer célsze-
mély ellen is bevethettek. „A Forbidden 
Stories jelentése tele van téves feltételezé-
sekkel és megalapozatlan elméletekkel, 
amelyek komoly kétségeket vetnek fel a 
források megbízhatóságával kapcsolat-
ban, amiket tagadunk és kategorikusan 
cáfolunk. Olyan információkat közöltek, 
amelyek messze állnak a valóságtól. Ha-
tározottan tagadjuk a jelentésükben meg-
jelent hamis állításokat. Forrásaik olyan 
információkkal szolgáltak számukra, 
amelyeknek nincs ténybeli megalapozott-
ságuk, ezt az állításaikat alátámasztó do-
kumentáció hiánya is igazolja. Valójában 
ezek az állítások annyira felháborítóak és 
távol állnak az igazságtól, hogy az NSO 
rágalmazási per indítását fontolgatja” 
– idézte tegnap az Index a cég közlemé-
nyét. Hozzátették: a rendszert kizárólag 
bevizsgált kormányok bűnüldöző és hír-
szerző ügynökségeinek értékesítik, azzal 
a céllal, hogy a bűncselekmények és ter-
rorcselekmények megelőzésével életeket 
mentsenek. Magyarországon a Direkt 36 
nevű, a kormánnyal szemben álló, magát 
oknyomozónak nevező portál számolt 
be az ügyről, amely miatt az ellenzék az 
Országgyűlés nemzetbiztonsági bizott-
ságának összehívását követelte. A Fidesz 
leszögezte: Magyarországon a nemzetbiz-
tonsági szervek maradéktalanul betartják 
a törvényeket, működésük során mindig 
a jogszabályoknak megfelelően járnak el. 
Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentet-
te: az Információs Hivatal nem használja 
a szóban forgó szoft vert, és semmiféle 
megállapodást nem kötött erre vonatko-
zóan az NSO-val.
 
Megszűntek a jogi korlátozások
Nagy-Britanniában
A brit kormány terveinek megfelelően 
megszűnt tegnap a koronavírus-járvány 
terjedésének megfékezésére elrendelt 
utolsó jogi korlátozások zöme Angliában. 
Boris Johnson miniszterelnök ugyanak-
kor további óvatosságot és elővigyázatos-
ságot kért a lakosságtól. A kormány által 
kidolgozott, négy lépésből álló nyitási 
terv utolsó mozzanataként hétfőtől 
megszűntek az összejövetelekre elrendelt 
létszámkorlátozások a zárt helyiségek-
ben és szabadtéren egyaránt. Ugyancsak 
megszűntek a résztvevők létszámára 
érvényes korlátozások egyes szertartáso-
kon, például esküvőkön és temetéseken, 
emellett minden olyan létesítmény meg-
nyithat, amely a járványellenes szabályok 
miatt eddig zárva tartott.

PÁSZKÁN ZSOLT ELEMZŐ: A PSD EGYKORI ELNÖKE BEFOLYÁSSAL LEHET A POLITIKAI ÉLETRE

Érdekek, számítások Dragnea körül
A három és fél éves börtönbünte-
téséből több mint két évet letöltő 
Liviu Dragnea szabadon engedése 
után sokakban fogalmazódott meg 
a kérdés: van-e politikai jövője az 
egykori szociáldemokrata pártvezér-
nek? Első nyilatkozatai alapján a volt 
házelnök nem zárkózna el az újabb 
szerepvállalástól.
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L iviu Dragnea sokkal határozottab-
ban jelezte nyitottságát az aktív 
politizálás folytatására, mint tette 

azt évekkel ezelőtti szabadulásakor Ad-
rian Năstase exkormányfő – jelentette ki 
lapunknak Pászkán Zsolt, a budapesti 
Külügyi és Külgazdasági Intézet elemző-
je, aki szerint csak látszólag hátrányos 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) korábbi 
vezetőjének helyzete. „Úgy fogalmazhat 
meg kemény bírálatokat, akár a PSD je-
lenlegi vezetőségével szemben is, hogy 
közvetlenül nem fűződhet tisztségekben 
megnyilvánuló politikai érdeke hozzá” 
– hangsúlyozta a nagybányai születésű 
Románia-szakértő. Megjegyezte: egyes 
kommentátorok azt feltételezik, hogy 
Dragnea szabadon engedésével a köz-
vélemény-kutatásokban erősödő PSD-t 
akarják meggyengíteni. Azon felveté-
sünkre, hogy újra börtönbe kerülhet-e 
a politikus, Pászkán igennel válaszolt, 
hiszen – mint mondta – vannak még 
ügyek a tarsolyban, amelyekben a kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA) és a bíró-
ságok feltűnően lassan haladnak előre. 
„Ez attól is függ, milyen lesz a Drag-
nea-hatás a következő hónapokban, 
mennyire befolyásolja majd a politikai 
életet” – tette hozzá.

Az elemző azon kérdésünkre, hogy 
igazuk van-e azoknak, akik szerint a 
„mélyállam” áll Liviu Dragnea börtön-
büntetése mögött, amiért különutas po-
litikára törekedett, azt mondta: a PSD 
volt elnöke elleni, eddig jogerős ítéletté 
változott vádak, a „részvételre buzdí-
tás” a Traian Băsescu felfüggesztésére 
kiírt népszavazáson és „két leplezett 
pártalkalmazott” az annak idején a szo-
ciáldemokrata politikus által vezetett 
Teleorman Megyei Tanácsnál nemcsak 
romániai viszonylatban maradnak álta-
lában következmények nélkül, hanem 
Nyugat-Európában is. „A jelenlegi Eu-
rópai Bizottság francia biztosjelöltje, 
Sylvie Goulard szintén fi ktív alkalma-
zottakként foglalkoztatta a közvetlen 
munkatársait, mégsem indult ellene 
büntetőeljárás” – idézett fel egy uniós 
példát Pászkán Zsolt.

A szakértő szerint a Laura Codruţa Kö-
vesi által korábban vezetett DNA vádira-
taiban előszeretettel használt fordulattal 
élve, elmondható: „észszerű gyanúk” azt 
mutatják, hogy Liviu Dragnea félreállítá-
sára kevésbé a román politikai környe-
zet, hanem inkább a „mélyállam”, illetve 
a vélelmezett megrendelők közé tartozó 
„eurokrácia” nyugalma miatt volt feltét-
lenül szükség. „Dragneának valószínű-
leg nem esik bántódása, ha szabad em-
berként eltöltött utolsó egy-két évében 
nem tagadja meg a különböző nagykö-
vetektől, uniós tisztségviselőktől érkező 
direktívák végrehajtását. Ezt támasztja 
alá az a mély hallgatás is, amit olyan 
ügyek kísérnek a DNA, az európai intéz-
mények, de még a máskor oly aktív ame-
rikai, svéd, holland nagykövetségek ré-
széről, mint a Cătălin Drulă szállításügyi 
miniszter irodájában készült felvételek 
a jelenlegi koalíción belüli álláskupec-
kedésekről, vagy a koalíciós pártok más 
vezető tisztségviselőinek – Ion Ştefan, 
Costel Alexe – régebbi gyanús ügyei” – 
hangsúlyozta Pászkán Zsolt. 
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Újra szabadon. Liviu Dragnea szabadlábra helyezése után barátnője, ügyvédnője
és a hozzá közel álló korábbi párttársai társaságában ünnepelt
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A koronavírus-járvány esetleges negye-
dik hulláma az oltatlanoké lesz, első-

sorban őket sújtja majd – fi gyelmeztetett 
Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter. A 
tárcavezető vasárnap este a Digi 24 hírte-
levízióban emlékeztetett: az oltottak ese-
tében lényegesen kisebb az esélye annak, 
hogy megfertőződés esetén a betegség sú-
lyos formája alakuljon ki náluk.

„Azt hiszem, a beoltottak kevesebb mint 
egy százaléka betegedett meg” – idézte az 
oltási kampányért felelős bizottság adata-
it. Hozzátette: a koronavírus indiai erede-
tű, delta variánsa eddig három halálesetet 
okozott igazoltan, ugyanakkor egyik el-
hunyt személy sem volt oltott. „A negyedik 
hullám az oltatlanoké lesz. Főleg őket érin-
ti majd” – fi gyelmeztetett a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy van-e szó új kor-
látozások bevezetéséről, így felelt: „Első-
sorban nekünk kell felelősnek lennünk, és 
be kell oltatnunk magunkat, mivel akkor 
nem lesz szükség korlátozásokra”. „Úgy 
gondolom, hogy a korlátozások főként az 
oltatlanokra fognak vonatkozni. Ha vé-
leményt kell nyilvánítanom, úgy hiszem, 
azokat a zárt térben zajló eseményeket 

kellene korlátoznunk, amelyeken sokan 
vesznek részt, ha ezek nincsenek beoltva. 
Ez még csak egy munkahipotézis, nincs 
a kormány asztalán. Nem javaslat, mivel 
jelenleg az esetszámra vonatkozó adatok 
jók, így jelen pillanatban nem kell korlá-
tozásokról beszélnünk” – fejtette ki Ioana 
Mihăilă. Hozzáfűzte: nem hiszi, hogy kö-
telezővé válna a kültéri maszkviselés, leg-
alábbis a beoltottak számára.

„De most, ezekkel a számadatokkal, 
nincs szó korlátozásokról. Most az eset-
számokat kell néznünk, a kórházban levő 
betegek számát, illetve az intenzív terápi-
ás osztályon fekvők számát, és akkor majd 
döntést hozunk” – mondta a miniszter.

Hangsúlyozta: ha valaki már átesett 
a fertőzésen, akkor is fel kell vennie az 

oltást, mivel így nem áll fenn a súlyos 
lefolyású megbetegedés kockázata még 
abban az esetben sem, ha valaki a delta 
variánst kapja el. Felidézte: a szakembe-
rek szerint a delta variáns augusztus vé-
gére egész Európában – így Romániában 
is – dominánssá válik.

A miniszter azt is előrevetítette, hogy 
amennyiben az esetszámok ismét növe-
kedésnek indulnak, egy bizonyos szint 
fölött a páciensek biztonsága érdekében 
rendszeres tesztelésre kötelezik a be nem 
oltott egészségügyi dolgozókat, a teszte-
lések költségeit pedig nem az állam állja, 
hanem az érintetteknek kell kifi zetniük. 
Ugyanakkor – tette hozzá Ioana Mihăilă – 
a jelenlegi alacsony esetszám ezt egyelőre 
nem teszi indokolttá. 

Aggódhatnak az oltatlanok a negyedik hullám miatt

Nőtt a kórházban ápoltak száma

A hétvége miatt jóval kevesebb tesztet végeztek a megszokottnál, de így is csak 
kevéssel maradt 50 alatt a 24 óra alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma: 
10 973 mintából 46 lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 081 678, míg a 
gyógyultaké 37 fővel 1 046 776-ra nőtt. A kór szövődményeiben egy idős, koronavíru-
sos személy halt meg, az elhunytak száma ezzel 34 254. A kórházakban 269 fertőzöt-
tet ápoltak, közülük 33-at intenzív osztályon.




