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Már az 1400-at is meghaladta
az új fertőzöttek száma
Folyamatosan nő a 24 óra alatt koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi adatok szerint 42 847 tesztből 
1443 lett pozitív, ami 3,36 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
1 100 208, míg a gyógyultaké 833 fővel 
1 055 892-re nőtt. A kór szövődményeiben 
21-en hunytak el, közülük húszan kró-
nikus betegek voltak. Az elhalálozások 
száma ezzel 34 591-re nőtt. A kórházak-
ban 2455 fertőzöttet ápoltak, közülük 
293-at intenzív osztályon. Eközben 
kiderült, újabb, jelentős mennyiségű 
koronavírus elleni oltóanyagon ad túl 
Románia: ezúttal Dél-Korea vásárol 
meg másfél millió adagnyi vakcinát a 
Románia által felhalmozott készletek-
ből. A tranzakciót a szöuli egészségügyi 
minisztérium jelentette be tegnap. A 
kelet-ázsiai ország a Pfi zer és a Moderna 
által gyártott oltóanyagokat vásárolja 
meg Romániától. Bukarest korábban egy-
millió Pfi zer vakcinát adott el Dániának, 
emellett mintegy 550 000 adag AstraZe-
neca vakcinát adományozott, nagy részét 
Moldovának, de Ukrajába és Szerbiába is 
jutott a szállítmányból.
 
Orbán Viktor: a tagországoknak kell
a migrációt kezelniük
Az Európai Unióban az egyetlen megol-
dás a migráció kezelésére, ha visszaadjuk 
ezt a jogot a tagországoknak – jelentette 
ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
tegnap a szlovéniai Bledben, az úgyne-
vezett nemzetközi stratégiai fórum (BSF) 
csúcsszintű kerekasztal-beszélgetésén.    
Hozzátette: nem fogadható el a migráció 
megoldásként a demográfi ai problémák-
ra sem, mert a főként muszlim beván-
dorlók megváltoztatnák a hagyományos 
európai kultúrát. Emlékeztetett arra, 
hogy a 2015-ös válság idején elsőként 
hívta fel a fi gyelmet arra, hogy a migrá-
ció uniós megközelítése tönkreteheti az 
európai kultúrát. Már akkor az volt az 
álláspontja, hogy az ellenőrizetlen be-
vándorlás terrorizmushoz és társadalmi 
nehézségekhez vezethet, és az EU nincs 
felkészülve erre, nincsenek válaszai. „A 
migrációt meg kell állítani” – szögezte 
le. Orbán Viktor hangoztatta, hogy az 
afganisztáni történések miatt most újabb 
migrációs válság fenyeget. A magyar 
álláspontot megerősítve, Orbán Viktor 
úgy fogalmazott, nincs szükségünk 
kívülről jövőkre, mert ők megváltoztatják 
az európai társadalmak összetételét, Eu-
rópa kulturális arculatát, a keresztényi, a 
családokra épülő berendezkedést.

Még mindig a magyar és a lengyel
jogállamiságért aggódik az EU-biztos
Magyarországon és Lengyelországban 
nem javult a helyzet jogállamiság szem-
pontjából a legutolsó, tavaly szeptemberi 
jogállamisági jelentés óta – jelentette 
ki Didier Reynders jogérvényesülésért 
felelős uniós biztos az Európai Parlament 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának (LIBE) tegnapi ülésén. A 
biztos kiemelte: Lengyelországban és 
Magyarországon továbbra is aggodalom-
ra ad okot a bíróságok függetlenségének 
helyzete, és a magyar médiaszabadság-
gal, illetve a rendszerszintű korrupcióval 
is súlyos problémák vannak. Hozzátette: 
Magyarországgal szemben újabb kötele-
zettségszegési eljárás indult nemrégiben, 
mivel a magyar kormány megszegte az 
EU Alapjogi Chartájában foglalt jogsza-
bályokat, „amikor olyan tartalmakat 
tiltott be, amelyek a születéskor megha-
tározott nemtől eltérő ábrázolást, illetve 
homoszexualitást foglalnak magukban”.

KONFLIKTUS A KORMÁNYFŐ ÉS AZ USR–PLUS KÖZÖTT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM MIATT

Újabb koalíciós válság Bukarestben
Fel kellett függeszteni a tegnapi 
kormányülést Bukarestben, mivel 
konfl iktus robbant ki Florin Cîțu 
miniszterelnök és az USR–PLUS 
között, miután a kormányfő váratla-
nul napirendre tűzte az 50 milliárd 
lejes vidékfejlesztési programot. 
Az USR–PLUS a kormányból való 
kilépéssel fenyegetett, mivel szerin-
te a program jelenlegi formájában 
csupán arra jó, hogy a helyi pártkli-
entúra közpénzeket kapjon.

 » BALOGH LEVENTE

H osszú órákra fel kellett függeszteni 
a tegnapi kormányülést, miután 
súlyos konfl iktus robbant ki nem-

zeti liberális párti (PNL) Florin Cîțu mi-
niszterelnök és a koalíciós partner USR–
PLUS között az Anghel Saligny mérnökről 
elnevezett, 50 milliárd lejes vidékfejlesz-
tési program kapcsán. Az USR–PLUS már 
hetekkel ezelőtt jelezte, hogy a másik két 
koalíciós partner, a PNL és az RMDSZ által 
kidolgozott formában nem hajlandó elfo-
gadni a tervet, mivel szerinte ugyanolyan, 
mint a korábbi, szociáldemokrata kormá-
nyok programjai (PNDL), amelyek csupán 
azt szolgálták, hogy a vidéki pártklientúrá-
nak önkényes döntések alapján közpénzt 
juttassanak, miközben fölösleges és értel-
metlen projektekre osztottak pénzt.

Mivel nem sikerült megállapodásra jut-
ni a tervről, egy időre jegelték, Florin Cîțu 
miniszterelnök azonban tegnap váratla-
nul napirendre tűzte annak elfogadását a 
kormányülésen. Az USR–PLUS miniszterei 
azonban nem kívánták annyiban hagyni 
a dolgot, és az ügy napirendre tűzésének 
elnapolását követelték.

Barna: felrúgták
a koalíciós megállapodást
Dan Barna miniszterelnök-helyettes, a 
pártszövetség társelnöke arra fi gyelmez-
tette a miniszterelnököt, hogy a tervezet 
nem rendelkezik a szükséges engedélyek-
kel, még az igazságügyi és a közlekedési 
tárca sem hagyta jóvá. Mi több, még a 
koalícióban sem sikerült végleges megál-
lapodásra jutni róla. Az USR–PLUS társel-
nökének álláspontja szerint a kormányfő 
felrúgta a koalíciós megállapodást, amely-
nek értelmében a kormány napirendjéről 
a miniszterelnök a miniszterelnök-helyet-
tesekkel közösen dönt. Miután félórás 
egyeztetés után sem sikerült meggyőzni az 
USR–PLUS-t, a kormányülést felfüggesz-
tették. Kiszivárgott információk szerint az 
USR–PLUS egyenesen a koalícióból való 

kilépéssel fenyegette meg a miniszterel-
nököt, ha akaratuk ellenére a terv elfoga-
dása mellett kardoskodik. Barna közölte: 
semmilyen lehetőséget nem zárnak ki. A 
program kapcsán kifejtette: az szerintük 
jelenlegi formájában a Liviu Dragnea egy-
kori PSD-elnök idejében folytatott „pénz-
szórás” folytatása, ezért olyan módosító 
javaslatokat nyújtottak be hozzá, amely 
növeli a pénzek elosztásának átláthatósá-
gát. Dacian Cioloș, az USR–PLUS másik 
társ elnöke szerint a koalícióban olyan 
megállapodás született, hogy a progra-
mot addig nem tűzik napirendre, amíg 
nem sikerült megállapodni a bírák és 
ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszá-
molásáról. Leszögezte: bár szeretnék foly-
tatni a közös kormányzást, nincs értelme 
kormányon maradni, ha nem kapják 
meg a nekik kijáró tiszteletet, és kész té-
nyek elé akarják állítani őket. Stelian Ion 
igazságügy-miniszter szerint tárcája azért 
nem hagyta jóvá a tervet, mert nem kapta 
meg annak eredeti példányát. Florin Cîţu 
ugyanakkor nem akart engedni: leszögez-
te, hogy ha a tervezet minden jóváhagyást 
megkap, akkor elfogadják. Az USR–PLUS 
esetleges kormányból való távozása kap-
csán úgy vélekedett: a fenyegetések „jön-
nek és mennek”. A kormányfő szerint az 
USR–PLUS zsarolni próbálta partnereit.

Ludovic Orban, a PNL elnöke azt mond-
ta: mindent megtesz a koalíció egyben 
tartása érdekében, a fejlesztési program 
elfogadásának feltételeként pedig a törvé-
nyi előírások betartását és a koalíciós part-
nerek beleegyezését nevezte meg.

Kelemen az USR–PLUS-t bírálta
Kelemen Hunor, a szintén koalíciós tag 
RMDSZ elnöke az USR–PLUS-t bírálta, 
amiért az „keresztbe feküdt” a szövetség 
által kezdeményezett programnak. Sze-

rinte a koalíciós társ saját érdekeit fonto-
sabbnak tartva zsarolta meg partnereit. 
„Nem tudjuk elfogadni, hogy miközben 
22 ezer kilométer megyei és több mint 27 
ezer kilométer helyi érdekeltségű út szo-
rul felújításra, hogy miközben a telepü-
lések 57 százalékában még mindig nincs 
csatornahálózat, 27 százalékuk pedig 
továbbra sincs rákötve a vízhálózatra, az 
USR–PLUS annyit mondjon: a helyi közös-
ségeknek és településeknek csak akkor jár 
50 milliárd lej fejlesztésekre, ha az RMDSZ 
úgy fogadja el a SIIJ felszámolására vo-
natkozó javaslatot, ahogyan ők akarják” 
– szögezte le Kelemen. A kabinet ülése a 
tervek szerint este hét órakor folytatódott 
volna, azonban az USR–PLUS délután 
úgy döntött, hogy bojkottálja azt, mára 
pedig kezdeményezi egy koalíciós egyez-
tetés összehívását. Klaus Iohannis államfő 
este, az őszi parlamenti ülésszak kezdete 
alkalmából tett nyilatkozatában közvet-
lenül nem említette meg a konfl iktust, 
de megjegyezte: a kormányzásnak nem 
a pártokon belüli vagy a pártok közötti 
konfl iktusokról, illetve az önérdek köve-
téséről kell szólnia, hanem a polgárokért 
történő kormányzásról és a párbeszédről.

Florin Cîţu miniszterelnök még augusz-
tusban arról beszélt: a program keretében 
előirányzott ötvenmilliárd lejt az önkor-
mányzatok kapják pályázati alapon a helyi 
út-, víz-, szennyvíz- és gázhálózat kiépí-
tésére és korszerűsítésére. Emlékeztetett: 
még mindig nagyon sok olyan település 
van az országban, amelyekben nincs ki-
építve a csatornahálózat, nincsenek leasz-
faltozva az utak. Cseke Attila fejlesztési 
miniszter a program kapcsán kijelentette, 
annak beindítását a helyi önkormányza-
tok is támogatják, mert olyan infrastruk-
turális beruházásokat biztosít számukra 
fontos területeken, amelyeket nem lehet 
európai forrásokból fi nanszírozni. 

Az Egyesült Államok hétfő este véget 
vetett a 20 éve tartó afganisztáni hábo-

rúnak, ezzel befejeződött az amerikai tör-
ténelem leghosszabb háborúja – jelentette 
be helyi idő szerint kedden a Fehér Házban 
elmondott beszédében Joe Biden. „Végre-
hajtottuk a történelem egyik legnagyobb, 
légihídon történő evakuációját, több mint 
120 ezer embert mentettünk ki és helyez-
tünk biztonságba. Ez a szám több mint két-
szerese annak, amelyet a legtöbb szakértő 
lehetségesnek gondolt” – mondta az elnök. 

Hozzátette, egyetlen nemzet sem csinált 
még hasonlót a történelem során, csak az 
Egyesült Államoknak volt erre kapacitása, 
akarata és képessége. Biden „rendkívül si-
keresnek” nevezte a mentőmissziót, amely 
szerinte az amerikai katonák, diplomaták 
és hírszerzési szakemberek „hihetetlen 
képességeinek és önzetlen bátorságának” 
köszönhető. Biden hangsúlyozta: nem ért 
egyet azokkal, akik bírálják az amerikai 
erők Afganisztánból való kivonulását, és 
azokkal sem, akik szerint az evakuálást ko-

rábban kellett volna megkezdeni.  Ígéretet 
tett arra, hogy az Egyesült Államok tovább-
ra is folytatja a terrorizmus elleni küzdel-
met. A CNN amerikai hírcsatorna eközben 
tegnap a Pentagon illetékeseire hivatkoz-
va azt jelentette: az amerikai hadsereg az 
Afganisztánt tíz nap alatt lerohanó tálibok-
kal titkos megállapodást kötött, amelynek 
értelmében a szélsőségesek csoportokban 
a kabuli repülőtér bejáratához kísérték az 
országot elhagyni akaró amerikai állampol-
gárokat. (Hírösszefoglaló)

Az amerikai mundér becsületét védené Biden

Ellentétben. Dan Barna és Florin Cîțu ezúttal nem egy oldalon állt




