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Eljárás a mozdonyvezető ellen, nem
menesztik a CFR vezérigazgatóját
A rendőrség 24 órára őrizetbe vette, majd 
a bíróság hatósági felügyelet alá vonta 
azt a mozdonyvezetőt, aki ittas állapot-
ban vasúti balesetet idézett elő Ialomița 
megyében. Az eddigi vizsgálatok szerint 
egy magánvállalat 41 vasúti kocsiból álló, 
ócskavasat szállító és Craiováról a kons-
tancai kikötőbe tartó szerelvénye a fe-
teşti-i állomáson nekiütközött az ott álló 
másik tehervonatnak. Megállapították, 
hogy az 54 éves craiovai mozdonyvezető 
nem tartotta be a jogszabályokban előírt 
pihenőidőt, a 30 km/h sebességkorláto-
zást a feteşti-i állomás bejáratánál, illetve 
a megállásra kötelező piros jelzőlámpát 
sem az állomásba való behajtás előtt, 
tesztelésekor 40 mg/l tiszta alkoholt 
mutattak ki a leheletében. A férfi  ellen 
a munkahelyi kötelessége elmulasztása 
vagy hibás teljesítése miatt folytat nyomo-
zást az ügyészség. Közben Cătălin Drulă 
szállításügyi miniszter közölte: higgad-
tan, „hideg fejjel” kívánja kiértékelni a 
Román Vasúttársaság személyszállító 
részlegét (CFR Călători) irányító vezér-
igazgató tevékenységét, akit a közelmúlt 
botrányai ellenére sem kíván meneszteni 
tisztségéből. Ovidiu Vizante támadások 
kereszttüzébe került, amiért szerdán 
két vonat is óriási késéssel érkezett meg 
a célállomásra. A Mangalia–Temesvár 
és a Mangalia–Arad járat a tengerparti 
táborokból szállított haza gyerekeket, és 
mindkettő több mint 27 óra alatt tette meg 
az utat. Az előbbi vonatnak a mozdo-
nya többször is meghibásodott, tíz órát 
vesztegelt a nyílt pályán, utóbbi pedig a 
felsővezetékben keletkezett feszültség-
hiány miatt késett ilyen sokat. Utóbb a 
CFR Călători vezérigazgatója az Antena3 
hírtelevíziónak azt nyilatkozta, nem őt 
kellene kérdezni a történtekről. Vizante 
esetleges menesztéséről Drulă a hétvégén 
elmondta: nem egy „pillanatnyi botlás” 
alapján kívánja megítélni a munkáját, a 
CFR Călători vezetőjének tevékenységét 
„hideg fejjel” szeretné kiértékelni.

Migránsok százait csempészte
Nyugatra a román bűnbanda
Közel ötszáz illegális bevándorlót 
csempészett a nyugat-balkáni migrációs 
útvonalon Magyarországra, majd onnan 
Németországba az a szervezett bűnözői 
csoport, amelynek tagjait nemzetközi 
összefogással állították elő a román ható-
ságok – közölte az Európai Unió rendőr-
ségi együttműködési szervezete (Euro-
pol). A hágai székhelyű uniós szervezet 
szerint a 2020 októbere óta aktív bűnözői 
csoport egyiptomi, iraki, szíriai és román 
állampolgárú tagjai főként Jordániából, 
Iránból, Irakból és Szíriából érkező mig-
ránsok szállítását és ideiglenes elhelyezé-
sét irányította. A csoportokat Bulgáriából 
és Szerbiából Románián át Magyarország-
ra csempészték, majd Németországba 
szállították, s ezért fejenként 4–10 ezer 
eurót kértek tőlük. A bevándorlókat, akik 
között kisgyermekes családok is voltak, 
túlzsúfolt, megfelelő szellőztetés nélküli 
teherautókban szállították, illetve rendkí-
vül rossz körülmények között szállásolták 
el. Az egyik 60 négyzetméteres romániai 
szálláshelyen egyszerre száz embert is 
rejtegettek. A szervezett bűnözői csoport 
az embercsempészet mellett kábító-
szer-kereskedelemmel, dokumentumok 
hamisításával is foglalkozott, és egyéb 
bűncselekményekben is részt vett. A bűn-
banda felszámolását célzó akció során 26 
illegális migránsszállást számoltak fel, 18 
gyanúsítottat állítottak elő, lőszereket, öt 
gépjárművet, mobiltelefonokat és 22 ezer 
euró készpénzt foglaltak le.

ROMÁNIÁBAN A 12 ÉV FÖLÖTTI LAKOSSÁG KEVESEBB MINT HARMADA KAPTA MEG A VAKCINÁT

Oltottsági küszöb jókora késéssel
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Jelentős késéssel sikerült teljesíteni 
a bukaresti kormány által kitűzött, 
ötmillió beoltottra vonatkozó küszö-
böt Romániában, ahol fél év alatt a 
lakosság kevesebb mint harmadát 
sikerült immunizálni. Eközben a 
fertőzések üteme megháromszoro-
zódott, a kórházi kezelésre szoruló 
fertőzötteké és a súlyos eseteké 
csaknem megkétszereződött az 
elmúlt hetekben.
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K ét hónappal az eredetileg kitűzött 
céldátum után, a hétvégén meg-
haladta az ötmilliót a koronavírus 

ellen beoltottak száma az országban. A 
hatóságok által közölt adatok szerint teg-
nap már 5 005 436 ember – a beoltható, 
12 év feletti lakosság 29,5 százaléka, a 
felnőtt lakosság 31,3 százaléka – kapott 
eddig legalább egy adag oltást, 4 858 584 
embernek pedig teljes a beoltottsága. Az 
utóbbi 24 órában 7330-cal emelkedett a 
beoltottak száma. Érdemes összevetni a 
hazai átoltottságot például az itáliaival: a 
római hatóságok tegnapi közlése szerint a 
60 millió lakosú Olaszországban sikerült 
immunizálni a 12 év fölötti lakosság 60 
százalékát, 32,4 millióan mindkét dózist 
megkapták. Francesco Paolo Figliuolo 
tábornok, a rendkívüli egészségügyi hely-
zet kezelésével megbízott kormánybiztos 
közölte, szeptember első feléig szeretnék 
beoltani az olaszok 80 százalékát.

Florin Cîțu miniszterelnök május elején 
még azt valószínűsítette, hogy a hónap 
végéig át lehet lépni az ötmilliós küszöböt. 
Akkor még a június elsejére meghirdetett 
lazítások bevezetését is ezzel a célkitűzés-
sel hozta összefüggésbe. A kormányfő ko-
rábbi becslései szerint augusztus elsejéig 
a tízmilliós küszöböt kellett volna megha-
ladni. Az országban március 3-án lépte át 
a beoltottak száma az egymilliós, március 
30-án a kétmilliós, április 25-én a három-
milliós, május 18-án pedig a négymilliós 
küszöböt. Tavasszal tehát kevesebb mint 
egy hónap kellett ahhoz, hogy újabb milli-
óval emelkedjék a beoltottak száma, május 
közepétől azonban az érdeklődés rohamo-
san csökkenni kezdett, az oltakozás üte-
me negyedére esett vissza, ezért az újabb 
milliós küszöbérték meghaladásához már 
csaknem két és fél hónapra volt szükség.

A bukaresti kormány szombaton közös-
ségi oldalán jelentette be az ötmilliós kü-
szöb meghaladását. Újabb céldátumokat 

már nem tűzött ki, csak azt hangsúlyozta, 
hogy az oltás jelenti a legkézenfekvőbb 
védekezést a Covid–19 ellen, csökkenti a 
fertőzés és a vírus továbbadásának való-
színűségét, és jelentősen csökkenti a sú-
lyos vagy halált okozó megbetegedés koc-
kázatát. Tegnaptól lehet időpontot kérni az 
oltási előjegyzések internetes platformján 
a tizenévesek immunizálására a Moderna 
vakcinájával, a Spikevaxszal. Az Európai 
Gyógyszerügynökség július 23-án hagyta 
jóvá a Moderna vakcinájának alkalmazá-
sát a 12–17 éves korosztálynál. A kiskorúak 
beoltásához szülő vagy gyám hozzájárulá-
sa szükséges, akárcsak a Pfi zer/BioNTech 
vakcinájának beadásakor.

Július eleje óta viszont a fertőzések üte-
me megháromszorozódott: míg július első 
hetében nem érte el a 300-at, a hónap utol-
só hetében már meghaladta az ezret a hét 

nap alatt beazonosított fertőzöttek száma. 
A szombati jelentésben 156, a tegnapiban 
152 új eset szerepel (több mint 21 ezer teszt 
alapján), ami több mint másfélszerese az 
utóbbi két hét átlagának. Az utóbbi két hét-
ben a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek 
és a súlyos esetek száma csaknem megkét-
szereződött: immár 411 beteget ápoltak a 
kórházak Covid-részlegein, közülük 59-et 
az intenzív terápián. A stratégiai kommu-
nikációs törzs tegnapi jelentése alapján 
az elmúlt 24 órában egyetlen, koronaví-
russal diagnosztizált személy sem hunyt 
el, öt halálesetet jelentettek viszont Maros 
megyéből, amelyek korábban történtek, 
csak most kerültek be a nyilvántartásba az 
egészségügyi minisztérium által elrendelt 
ellenőrzések nyomán. A hivatalos kimuta-
tás szerint Romániában eddig 34 289 áldo-
zatot követelt a járvány.

Meghaladta az ötmilliót a koronavírus ellen beoltottak száma Romániában
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Kalóztámadás érte a Mercer Street nevű 
tankhajót az Arab-öbölben, Omán part-

jainál, a legénység két tagja, egy brit és egy 
román állampolgár életét vesztette, a táma-
dásért Izrael Iránt teszi felelőssé. Az akciót 
csütörtökön hajtották végre az Arab-tenge-
ren a libériai zászló alatt közlekedő, japán 
tulajdonú, izraeli üzemeltetésű Mercer Street 
nevű közepes méretű tartályhajó ellen, 
amely a tanzániai Dar es-Salaamból tartott az 
egyesült arab emírségekbeli el-Fudzseirába, 
és éppen a középkelet-ománi Dukm kikötő-
várostól körülbelül 280 kilométerre északke-

letre tartózkodott. A Reuters hírügynökség-
nek hírszerzési jelentéseket ismerő amerikai 
és európai források is azt mondták, hogy a fő 
gyanúsított az ügyben Irán, de kormányaik 
továbbra is bizonyítékokat keresnek ennek 
alátámasztására. Bogdan Aurescu román 
külügyminiszter a hétvégén izraeli, majd brit 
kollégájával is telefonbeszélgetést folytatott 
a kalóztámadásról, sürgetve a történtek mi-
hamarabbi kivizsgálását.

Közben Naft ali Bennett izraeli miniszter-
elnök tegnap kijelentette, cáfolata ellenére 
Irán hajtotta végre a két emberéletet követe-
lő támadást az izraeli működtetésű teherha-
jó ellen. A Jediót Ahronót című izraeli újság 

hírportálja, a ynet jelentése szerint noha az 
iráni külügyminisztérium azt állította, Izrael 
vádjai hamisak, Naft ali Bennett kormánya 
vasárnapi ülésén elutasította Teherán ta-
gadását. „Irán megpróbál kibújni alóla, de 
egyértelműen kijelentem, hogy övé a felelős-
ség” – jelentette ki Bennett. Az iráni külügy-
minisztérium korábban azt közölte, Teherán 
nem vett részt a hajó elleni támadásban, mi-
után Izrael Iránt vádolta már néhány órával 
az incidens után. „Az elmúlt napokban a 
világ újabb emlékeztetőt kapott az iráni ag-
resszióról, ezúttal a tenger közepén. A hajó 
elleni dróntámadással az irániak egy izraeli 
célpontra lőttek” – mondta Bennett.

Román áldozat az ománi kalóztámadásban

Görögország is „bevörösödött”, torlódás a határon

Rengeteg román állampolgár volt kénytelen hamarabb hazatérni nyaralásából amiatt, 
hogy a bukaresti hatóságok tegnapi hatállyal Görögországot is vörös zónába sorol-
ták. Hogy elkerüljék a karantént, sokan már szombaton hazaindultak, ennek nyomán 
tetemes sorok alakultak ki az ország déli határátkelőinél, ahol többórásra növekedett 
a várakozási idő. Görögországhoz hasonlóan Írország, Monaco, a Maldív-szigetek, a 
Bahama-szigetek, Curaçao szigete és az Amerikai Virgin-szigetek is felkerültek a vörös 
zónába, az innen Romániába beutazó polgárok csak akkor nem kerülnek 14 napos 
karanténba, ha rendelkeznek a koronavírus elleni oltással; az elkülönítéstől nem 
mentesít a PCR-teszt és az sem, ha az elmúlt 180 napban átestek a koronavírus-fertő-
zésen. A vörös zónából történő hazautazáskor a gyermekek 6 éves korig mentesülnek 

a vesztegzár alól, míg a 6 és 16 év közötti gyermekek csak 72 óránál nem régebbi ne-
gatív koronavírusteszt felmutatása esetén. A fertőzési ráta emelkedése miatt zöld zó-
nából sárgába sorolták át Franciaországot, Belgiumot, Izraelt, az Egyesült Államokat, 
Izlandot, Hondurast, Arubát és a Szent Márton-szigetet. Innen hazautazva a be nem 
oltottaknak karanténba kell vonulniuk, hacsak nem mutatnak fel negatív PCR-tesztet.




