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Vádemelés egy volt
egészségügy-miniszter ellen
Vádat emelt az országos korrupcióelle-
nes ügyészség (DNA) Florian Bodog volt 
egészségügyi miniszter ellen. Bodog el-
len 12 rendbeli hivatali visszaélés és köz-
hivatalt betöltő személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás miatt emeltek vádat 
a korrupcióellenes ügyészek. A vádirat 
szerint Florian Bodog miniszteri minő-
ségében 2017 februárja és 2018 januárja 
között közvetlenül járt el annak érdeké-
ben, hogy személyi tanácsadója, Olivia 
Andreea Marcu 12 hónapon át megkapja 
fi zetését, noha nem jelent meg a munka-
helyén, és nem látta el a munkaszerző-
désében rögzített feladatokat. Mivel nem 
volt jelen a munkahelyén, a miniszter 
írta alá helyette a jelenléti íveket.  A DNA 
szerint ezzel Olivia Andreea Marcu 75 656 
lejnyi fi zetést vett fel jogtalanul, megká-
rosítva ezzel a minisztérium büdzséjét.

Továbbra is élen a PSD
Továbbra is az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) örvend a legnagyobb 
támogatottságnak: ha most vasárnap 
lennének a választások, a voksok 35 
százalékát kapná meg – derül ki az 
Avangarde közvélemény-kutató tegnap 
nyilvánosságra került felmérésből. 
A kutatás szerint a kormány vezető 
erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
támogatottsága eközben folyamatosan 
csökken: most csak 21 százaléknyian 
szavaznának rá. A szélsőséges Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) támo-
gatottsága 15 százalékos, míg az USR–
PLUS 14 százalékon áll. Az RMDSZ 5 
százalékkal ismét bejutna a parlament-
be, akárcsak a törvényhozásból tavaly 
kiesett, szintén 5 százalékon álló Népi 
Mozgalom Párt (PMP).

Kormánybuktatás: csak biztosra
mennek a szociáldemokraták
A Szociáldemokrata Párt (PSD) csak 
akkor nyújtja be a kormány elleni bizal-
matlansági indítványt, ha meglesz a par-
lamentben a Florin Cîţu vezette kabinet 
megbuktatásához szükséges 234 szavazat 
– jelentette be tegnap a párt elnöke az 
elnökség ülését követően. Marcel Ciolacu 
emlékeztetett, az ellenzék jelenleg 204 
képviselővel és szenátorral rendelkezik. 
Hozzátette, a párt miniszterelnök-jelöltje 
továbbra is Alexandru Rafi la képviselő, 
aki orvosként, mikrobiológusként a ko-
ronavírus-járvány kapcsán vált ismertté 
szakértőként.

Mohácsi megemlékezés: csak erős
nemzeti identitással lehet megmaradni
Csak erős nemzeti identitással lehet 
megmaradni a birodalmak szorításában 
– hangsúlyozta a Magyar Országgyűlés 
alelnöke a mohácsi csata évfordulóján, 
vasárnap a Mohácsi Nemzeti Emlékhe-
lyen. Latorcai János (KDNP) az ütközet 
495. évfordulója alkalmából rendezett 
megemlékezésen azt mondta: a mohácsi 
vész talán legfontosabb tanulsága az, 
hogy „ha mi magyarok nem vagyunk 
képesek összefogni, ha nem látjuk a 
veszélyt, ha a megosztottság vesz erőt 
rajtunk, és ha hagyjuk, hogy idegen 
érdekeket szolgáló külhonból rángatott 
tehetségtelen bábkirályok vezessék 
országunkat, akkor elveszünk”. A kor-
mánypárti politikus felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a mohácsi történések azt is 
megmutatták, hiába szakadt előbb két, 
majd három részre Magyarország, és hi-
ába okozott óriási pusztítást a hódoltság 
bő másfél évszázada, a magyarság képes 
volt keresztény hitét – ezáltal identitását 
– megőrizni.

HAMIS OLTÁSI IGAZOLÁSOK ÜGYÉBEN NYOMOZNAK – A VÁRTNÁL GYORSABBAN TERJED A JÁRVÁNY

Jöhet az utalvány és a vakcinalottó
Miközben a kormány tegnap az olta-
kozási kedvet fokozandó rendeletet 
fogadott el arról, hogy az oltást felve-
vők élelmiszer-utalványokat kapnak, 
illetve vakcinalottón vehetnek részt, 
a hatóságok hamis oltási igazoláso-
kat áruló bűnözők után kutatnak.
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U talványokkal és vakcinalottóval ho-
norálják azok „erőfeszítését”, akik 
felveszik a koronavírus elleni oltást, 

miután a kormány tegnapi ülésén elfogad-
ta az erről szóló rendeletet. Az intézkedés-
ről – amelynek célja az oltakozási kedv 
fellendítése – Ioana Mihăilă egészségügyi 
miniszter elmondta, a teljes oltást felvevők 
100 lej értékű étkezési utalványt kapnak. 
Emellett vakcinalottót szerveznek, ame-
lyen mindenki részt vehet, aki megkapta a 
teljes oltást.

Eközben a hatóságok hamis oltási igazo-
lásokat áruló bűnbanda ügyében nyomoz-
nak. Florin Cîţu miniszterelnök tegnap a 
kormányfői hivatal ellenőrző testületét is 

az ügy kivizsgálására utasította, miután ki-
derült: az orosz Telegram közösségi olda-
lon száz euróért árulták a hamis igazoláso-
kat. A Digi 24 hírtelevízió által leleplezett 
bűnözők azt állítják: orvosok segítségével 
állítják ki a valódiakhoz megtévesztésig 
hasonló igazolásokat. A dokumentumo-
kon az áll, hogy az illetőt a bukaresti Gri-
gore Alexandrescu kórházban oltották be 
a Johnson&Johnson vakcinájával. A meg-
nevezett kórházban azonban nem is mű-
ködik oltópont. Florin Cîţu miniszterelnök 
tegnap megengedhetetlennek nevezte az 
ilyen eseteket, leszögezve: az illetékes ál-
lami hatóságok jelentős forrásokat kapnak 
a bűncselekmények leleplezésére, ezért 
elfogadhatatlan, hogy helyettük ezt a sajtó 
tette meg. Lucian Bode belügyminiszter az 
ügy kapcsán tegnap közölte, a rendőrség 
azon van, hogy minél hamarabb azono-
sítsa az elkövetőt, és jelezte: arra számít, 
hogy lesznek még hasonló esetek, a ható-
ságok azonban résen vannak.

Gyorsabban nő a fertőzöttek száma
Eközben Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora arról beszélt: az 

előzetes becsléseknél gyorsabban terjed a 
koronavírus-járvány negyedik hulláma. A 
katonaorvos vasárnap este a Digi 24 hírte-
levíziónak nyilatkozva elmondta: az elő-
zetesen várt 1500–1600 napi eset helyett 
már 2000-re számítanak, az azonban még 
nem a járvány csúcsát jelenti. „Az emberek 
nem fogják fel az oltások előnyeit, és nem 
fogják fel a valóságot: egy járvány kellős 
közepén vagyunk, naponta több mint ezer 
új esetnél tartunk. Azok fertőződhetnek 
meg a közeljövőben, akik semmilyen fajta 
– sem a betegségen átesve, sem oltás révén 
megszerzett – immunitással nem jelent-
keznek” – fi gyelmeztetett. Kijelentette: a 
kockázat olyan nagy, hogy a beoltatlanok 
– főleg a nagyvárosokban – a következő 
hónapokban biztosan megfertőződnek.

Továbbra is az oltatlanok körében 
tarol a vírus
Gheorghiţă azt is kiemelte, hogy az új fer-
tőzöttek több mint 80, az elhunytaknak pe-
dig 97 százaléka az oltatlanok közül kerül 
ki. Hozzátette, az oltások hatékonyságát 
az is bizonyítja, hogy az idei adatok ked-
vezőbbek a tavalyi év azonos időszakához 
képest: míg 2020 augusztusának ezen pe-
riódusában a napi átlagmegbetegedések 
száma egy hét alatt 1170 volt, ez most 780. 
A katonaorvos ismét hangsúlyozta, hogy 
csak az oltások védenek meg a fertőzés 
súlyos, kórházi kezelést igénylő formáitól. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ismeretlen támadók rakétákat lőttek ki Ka-
bul repülőterére tegnap, károkról vagy ál-

dozatokról egyelőre nem tudni – jelentette 
a Tolo News helyi hírcsatorna. A CNN ame-
rikai hírtelevízió amerikai kormánytisztvi-
selőkre hivatkozva arról számolt be, hogy 
legalább öt rakétát lőttek ki a légikikötőre. 
A kabuli repülőtér rendelkezik rakétaelhá-
rító rendszerrel, amelyet pár héttel ezelőtt 
próbáltak ki. Vasárnap Joe Biden amerikai 
elnök arról számolt be, hogy újabb terror-
támadás várható az afganisztáni főváros 
repülőterén, ahol csütörtökön mintegy 200 
halálos áldozatot követelő pokolgépes me-
rénylet történt, amelyben 13 amerikai és 
két brit katona is meghalt. A támadásért az 
Egyesült Államok az Iszlám Állam nevű ter-
rorszervezetet teszi felelőssé.

Eközben tegnap hajnalban az ameri-
kai haderő azt közölte: egy feltételezett 
öngyilkos merénylők elleni vasárnapi ka-
buli amerikai dróncsapás okozhatott civil 
áldozatokat is amellett, hogy megölte az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet helyi 
csoportjának két emberét, és felrobbantot-
ta a gépkocsijukba rakott nagy mennyiségű 

robbanószert. A dróncsapásról először tá-
lib tisztségviselők, meg nem nevezett más 
források és szemtanúk számoltak be, majd 
megerősítette azt az amerikai Középső Pa-
rancsnokság. Tálib tisztségviselők beszá-
moltak egy olyan rakétabecsapódásról is, 
amely a kabuli repülőtértől északnyugatra, 
egy lakónegyedben történt, és egy gyerek 
halálát okozta. Bill Urban százados, a Kö-
zépső Parancsnokság szóvivője tegnap haj-
nalban közölte: a terv szerinti amerikai ra-
kétacsapás megakadályozott egy támadást 
a kabuli repülőtér ellen, de „nagyon szomo-
rú volna, ha ez ártatlan életeket is kioltott” 
– jelentette ki.

Egy meg nem nevezett amerikai tiszt-
ségviselő az AP hírügynökség szerint arról 

számolt be, hogy a drónról egy olyan gép-
járművet vett célba az amerikai haderő, 
amely két épület között állt, és csomag-
tartójába éppen robbanószert raktak be 
emberek. Az első robbanást a rakéta be-
csapódása okozta, a másodikat pedig való-
színűleg a csomagtartó tartalma, és ennek 
hatására az egyik épület is megrongáló-
dott, illetve civilek is áldozatul eshettek.  
Szemtanúk szerint az épületet érő robba-
nás tüzet okozott benne. Több gyereket és 
nőt ki tudtak menteni, de néhány gyerek 
– számukat nem mondták – meghalt. A 
CNN amerikai hírtévé később azt jelentette 
egy szemtanú közlésére hivatkozva, hogy 
egy család kilenc tagja halt meg a háznál, 
köztük hat gyerek. 

Rakétákkal támadták a kabuli repülőteret
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Kétezren a kórházakban

Alig maradt 700 alatt a 24 óra alatt korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma 
a tegnapi adatok szerint: 16 081 tesztből 
699 lett pozitív, ami 4,34 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
1 097 452, a gyógyultaké pedig 1 054 417-

re nőtt. A kór szövődményeiben 11-en 
hunytak el, mindannyian krónikus betegek 
voltak. Az elhunytak száma ezzel 34 539. 
A kórházakban 2 131 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 280-at intenzív osztályon.

Bode: Románia készen áll afgán migránsok befogadására

Románia készen áll arra, hogy afgán bevándorlókat fogadjon be – jelentette ki tegnap 
Lucian Bode belügyminiszter. A tárcavezető szerint elsősorban azokról van szó, akik 
az elmúlt években segítőként együttműködtek az ázsiai országban állomásozó román 
egységekkel. Egyben közvetlen életveszélyben levő személyek is jöhetnek – itt többek 
között az újságírókat, bírákat és ügyészeket említette. Hozzátette ugyanakkor: a nem-
zetbiztonsági intézményeknek előbb alaposan át kell világítaniuk a menedékkérőket.

Hamis igazolás. A „gyártók” borsos összeget kérnek a dokumentumért




