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Több mint négyszáz koronavírus-
fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon
A kevés hétvégi teszt ellenére is ezer 
fölött maradt a 24 óra alatt koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
5630 PCR- és 12 148 antigéntesztből 1035 
lett pozitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 107 043, a gyógyultaké pedig 
1 058 587-re nőtt. A kór szövődményeiben 
25-en hunytak el, közülük 20-an igazol-
tan krónikus betegek voltak. Ezzel az 
elhalálozások száma 34 717. A kórházak-
ban 3338 fertőzöttet ápoltak, közülük 
405-öt intenzív osztályon. A kórházban 
ápoltak közül 107-en kiskorúak, közülük 
ötöt kezelnek intenzív osztályon.
 
Grezsa: eljött az ideje
a közép-kelet-európai összefogásnak
Eljött az ideje a közép-kelet-európai 
összefogásnak és a térség tervszerű 
megerősítésének – jelentette ki Grezsa 
István, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye és Kárpátalja együttműködésének 
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program koordinálá-
sáért felelős miniszteri biztos tegnap a 
felvidéki Rozsnyón, ahol átadta a helyi 
Református Egyházközségnek a program 
keretében épített óvodáját és bölcsődéjét. 
A miniszteri biztos elmondta: az utóbbi 
időben az átadókon azt tapasztalta, hogy 
már nyoma sincs annak a kishitűségnek, 
ami néhány éve néhány ilyen ünnepséget 
jellemzett. „Eljött annak az ideje, hogy 
önbizalommal telve, egy magyar–magyar 
összefogást, illetve egy közép-kelet-eu-
rópai összefogást hirdessünk, és így 
ellensúlyozzuk Lengyelországgal közö-
sen az ordas nyugat-európai eszméket” – 
hangsúlyozta Grezsa István. A miniszteri 
biztos rámutatott: az óvodaprogram ezt 
az összefogást is segíti, hiszen a többségi 
nemzetek folyamatosan érezhetik, hogy 
a fejlesztések amellett, hogy a magyar 
közösségeket erősítik, őket is gyarapítják, 
ami egyfajta mintája annak, hogy nem a 
gyanakvás, hanem a közös sors légköré-
ben kell élni.

Vatikáni érsek: az eucharisztikus
kongresszus lehetőség minden hívőnek
Az eucharisztikus kongresszus lehetőség, 
amelyet minden hívőnek felkínál az egy-
ház – mondta Piero Marini érsek, a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusok 
pápai bizottságának elnöke a katolikus 
világesemény második napján, tegnap, a 
budapesti Hungexpón bemutatott szent-
misén. Piero Marini homíliájában úgy fo-
galmazott: az eucharisztia ünnepléséből 
„meg kell tanulnunk, hogy hitünk jövője 
nem csupán attól függ, hogy miképpen 
ünnepeljük a liturgiát, hanem inkább 
attól, hogy miképpen tudunk élni abból a 
liturgiából, amit ünneplünk”. A keresz-
tények hivatása, hogy az evangélium 
apostolai legyenek – mondta, hozzátéve: 
ugyanakkor nem felejthetik el, hogy a 
mindenkori tanítványoknak nemcsak 
elvont értelemben kell hirdetniük Jézust, 
hanem életük példájával is tanúskodni-
uk kell róla. 

HATÁROZATKÉPTELENSÉG MIATT NEM SZÜLETETT DÖNTÉS A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYRÓL

Taktikázva gátolt kormánybuktatás
Nem tudtak tegnap sem dönteni a 
parlament két házának házbizott-
ságai a kormány ellen benyújtott 
bizalmatlansági indítvány parla-
menti vitájának menetrendjéről, 
miután több párt is taktikázással 
akadályozta az ülés határozatké-
pességét. Míg az ellenzéki PSD 
honatyái távoztak az ülésről, a PNL 
az indítvány támogatói aláírásai-
nak valódiságát vonta kétségbe.
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A pártok taktikázása miatt ered-
ménytelenül zárult a bukaresti 
parlament két házbizottságának 

együttes ülése, amelyen a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség–Szabadság, Egyenlő-
ség és Szolidaritás Pártja alkotta szövetség 
(USR–PLUS) és a Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) által a nemzeti liberális 
párti (PNL) Florin Cîţu vezette kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány 
megvitatásának és szavazásra bocsátásá-
nak menetrendjéről kellett volna dönteni. 
A taktikázást a PNL kezdte meg, amely ké-
rést nyújtott be a házbizottságokhoz arra 
vonatkozóan, hogy az ülést halasszák el 
két héttel, addig pedig vizsgáltassák ki az 
indítványhoz mellékelt támogató aláírá-
sok valódiságát, miután fölmerült: azok 
egy része hamisítvány. Az ezzel kapcsola-
tos vádakat Florin Roman PNL-es képvise-
lő fogalmazta meg, aki szerint a kézjegyek 
közül több mint harminc esetében alapos 
a gyanú, hogy máshonnan szkennelték be.

Daniel Fenechiu, a PNL szenátusi frak-
cióvezetője ennek nyomán közölte tegnap, 
hogy hivatalos kéréssel fordultak a házbi-
zottságokhoz, hogy vizsgálják ki, valóban 
teljesül-e a bizalmatlansági indítvány be-
nyújtásának alapvető feltétele, vagyis az, 
hogy a honatyák legalább egynegyede tá-
mogassa őket.

Az ellenzék fő erejét adó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) honatyái ekkor otthagyták 
a házbizottsági ülést, arra hivatkozva, 
hogy nem ők akarják eldönteni a PNL és 
az USR–PLUS közötti koalíciós vitát. Ezért 
nem akartak szavazni az aláírások hiteles-
ségének kivizsgálására vonatkozó kérés-
ről, de a bizalmatlansági indítvány vitájá-
nak menetrendjéről sem. Alfred Simonis, 
a PSD képviselőházi frakcióvezetője arra 
hivatkozott, hogy az USR–PLUS és az AUR 
nem volt hajlandó velük egyeztetni az in-
dítványról, ráadásul a kormánybuktatás 
komoly dolog, egy kabinetet nem lehet 
szkennelt aláírásokkal leváltani. Egyúttal 
ismét azt ajánlotta a másik két pártnak, 
hogy inkább a PSD saját bizalmatlansági 
indítványát támogassák. Mint arról beszá-
moltunk, Marcel Ciolacu, a PSD elnöke 
már korábban jelezte: az indítványt csak 

akkor nyújtják be, ha biztosan meglesz a 
kormány megbuktatásához szükséges 234 
szavazat. A PSD távozása után az aláírások 
valódiságának kivizsgálását elvetették, 
mivel a bent maradt 18 honatyából csak 
kilencen, a PNL-sek és az RMDSZ-esek tá-
mogatták – a PNL Cîţuval konfl iktusban 
álló elnöke, Ludovic Orban sem szavazott. 
Ezt követően a liberálisok is távoztak, így 
az házbizottságok – péntek este óta immár 
harmadszor – határozatképtelenné váltak.

Az ülés várhatóan ma folytatódik
Ionuţ Moşteanu, az USR–PLUS képviselő-
házi frakcióvezetője egyébként „füstbom-
bának” nevezte az aláírások hamisságára 
vonatkozó vádakat, és emlékeztetett: egy 
aláírás valódiságát csakis annak tulaj-
donosa kérdőjelezheti meg, ráadásul az 
elmúlt évben a járvány miatt számos al-
kalommal elfogadtak olyan aláírásokat, 
amelyeket a képviselők vagy szenátorok 
beszkennelve küldtek el egy-egy törvény-
tervezet támogatására. Hozzátette, az 
érintett honatyák azóta saját kezűleg is 
aláírták a dokumentumot. Egyúttal a kor-
mányoldallal való összejátszással vádolta 
meg a PSD-t. Kiszivárgott hírek szerint 
egyébként az USR-PLUS miniszterei arra 
készültek, hogy benyújtsák a lemondásu-
kat. George Simion, az AUR társelnöke is 
bejelentette, hogy a párt azon képviselői 
és szenátorai, akik távollétükben online 
küldték el az aláírásukat, azóta személye-
sen is ellátták kézjegyükkel a dokumen-
tumot. Egyben azzal vádolta meg a PNL-t, 
hogy annak politikusai megkeresték az 
AUR-os honatyákat, hogy megpróbálják 
meggyőzni őket az indítvány támogatásá-
nak visszavonásáról. Kijelentette: az AUR 
egyetlen honatyája sem „eladó”.

Értesülések: Iohannis
még támogatja Cîţut
Mindeközben Klaus Iohannis államfő 
magához hívatta Florin Cîţu miniszterel-
nököt, hogy a kialakult válsághelyzetről 
tárgyaljanak. A közel egyórás találkozót 
követően egyik fél sem tájékoztatta a köz-

véleményt az ott elhangzottakról, ugyan-
akkor kiszivárgott információk szerint Io-
hannis – aki korábban a PNL elnöke volt 
– továbbra is támogatja Cîţut. Az államfő 
a hétvégén a tárgyalóasztalhoz való vissza-
térésre szólította az USR–PLUS-t, amelyet 
a szélsőséges AUR-ral való szövetkezés mi-
att is bírált.

Ciolacu: nincs megállapodás
a kormányoldallal
Marcel Ciolacu, az indítvány megszavazá-
sához elengedhetetlen PSD elnöke amúgy 
határozottan cáfolta, hogy háttér-megál-
lapodást kötött volna a kormányoldallal 
arról, hogy nem szavazza meg a kormány-
buktató kezdeményezést. Ciolacu vasár-
nap este az Antena 3 hírcsatornának nyi-
latkozva úgy fogalmazott: az USR–PLUS 
elképesztő mértékű zsaroláshoz folyamo-
dott, ugyanakkor valójában csupán annyi 
történt, hogy „az emberek rájöttek, hogy a 
párt rátette a mancsát az igazságszolgálta-
tásra, és elvették a játékát”. Ciolacu cáfol-
ta, hogy akár Florin Cîţu miniszterelnök, 
akár Klaus Iohannis államfő felhívta vol-
na, hogy a támogatását kérje. A PSD elnö-
ke arra reagált, hogy az USR–PLUS képvi-
selőházi frakcióvezetője, Ionuţ Moşteanu 
azt üzente neki: egyetlen egyszerű módja 
van annak, hogy bebizonyítsa: nem „bun-
dázta meg” a bizalmatlansági indítvány 
bojkottját a kormányoldallal: ha a párt 
képviselői és szenátorai megszavazzák az 
indítványt. Ciolacu korábban úgy nyilatko-
zott: akkor támogatják az USR–PLUS és az 
AUR közös indítványát, ha a másik két párt 
beleegyezik az előre hozott választások ki-
kényszerítésébe. 

A PNL és az USR–PLUS közötti válság 
szerdán fajult el, amikor Cîţu kormányfő 
váratlanul a kormányülés napirendjére 
tűzte az An ghel Salignyről elnevezett 50 
milliárd lejes vidékfejlesztési tervet, amely 
kapcsán az USR–PLUS úgy vélekedik, 
hogy az valójában a PNL helyi kiskirálya-
inak közpénzekkel való kitömését szolgál-
ja, ezért az átlátható megvalósításra vonat-
kozó módosító javaslatokat tett.

A tálibok elfoglalták az eddig ellenállást 
tanúsító Pandzsír tartomány teljes te-

rületét – jelentette be tegnap a radikálisok 
egyik szóvivője. „E győzelemmel országunk 
végleg megszabadult a háború terheitől, az 
emberek pedig mostantól békében, bőség-
ben és biztonságban élnek majd” – áll a 
Zabihulláh Mudzsáhid jegyezte közlemény-
ben. Mudzsáhid hozzátette azt is, hogy a 

lázadók közül sokakat megöltek, a maradék 
pedig elmenekült, a tartományban élők pe-
dig immár „megszabadultak túszejtőiktől”. 
Megígérte továbbá, hogy senkit nem ér majd 
hátrányos megkülönböztetés: „mind testvé-
rek vagyunk, együtt dolgozunk tovább or-
szágunk jólétéért”.

Az AP hírügynökség nevük elhallgatását 
kérő szemtanúk tanúvallomására hivatkoz-

va azt közölte, hogy az éjszaka tálib harco-
sok ezrei törtek be a tartomány kerületeibe.

A pandzsíri Nemzeti Ellenállási Front 
(NRF) ugyanakkor Twitter-üzenetében a 
tálibok elleni küzdelem folytatását ígérte. 
Az üzenetben az NRF részéről kiemelték, 
hogy stratégiai állásokat foglaltak vissza a 
térségben, és nem adják fel a tálibok elleni 
harcot.

A tálibok a múlt héten már azt állították, 
hogy elfoglalták a Kabultól 80 kilométerre 
található, északkeleti tartomány teljes terü-
letét, ám ezt akkor az NRF cáfolta, az afgán 
sajtó pedig arról cikkezett, hogy a vallás-
tudósokból (uléma) álló tanács sürgette a 
tálibokat, hogy tárgyaljanak az ellenállást 
tanúsító Pandzsír tartomány vezetőivel. 
(Hírösszefoglaló)

Tálib sikerek az eddig ellenálló Pandzsír tartományban
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Kudarcba fulladt. A házbizottságok tegnapi ülése is határozatképtelenné vált




