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Orbán Viktor: a közép-európai népek
túlélésének záloga a szövetségkötés
A közép-európai sorsközösségben élő 
népek között értelmetlen bármiféle ellen-
ségeskedés, „mindannyiunk túlélésének 
záloga a barátság és a szövetségkötés” 
– mondta Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök a Mária Valéria-híd átadásának 
huszadik évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségen, tegnap Esztergomban. A 
kormányfő beszédében kiemelte: „két 
olyan ország határán, amely külön-külön 
és együtt is súlyos leckét vett az elmúlt 
évszázad megszállóinak agressziójából, 
könnyű belátni, mi szlovákok és magya-
rok nem ellenségek, hanem sorstársak 
vagyunk”. Az okos szomszédok nem 
háborúznak és nem ellenségeskednek 
egymással – közölte. Hangsúlyozta: két, 
egymás kultúráját tisztelő nemzet együtt-
működése mindig gyümölcsöző.

Megvonta a bizalmat Fekete-Győrtől
a Momentum küldöttgyűlése
Megvonta a bizalmat Fekete-Győr András 
pártelnöktől a Momentum küldöttgyűlé-
se vasárnap – értesült több online újság. 
A testület azért ült össze, mert a politikus 
bizalmatlansági szavazást kért maga 
ellen, azután, hogy az utolsó helyen 
végzett az ellenzéki miniszterelnök-jelölti 
szavazáson.

Beiktatták hivatalába
az új osztrák kancellárt
Alexander Van der Bellen osztrák 
államfő tegnap ünnepélyesen beiktatta 
hivatalába az új kancellárt, Alexander 
Schallenberget, és egyúttal az új kül-
ügyminiszter is letette a hivatali esküt. 
Schallenberg eddig külügyminiszter volt, 
ezt a pozíciót tegnaptól Michael Linhart, 
az eddigi párizsi nagykövet tölti be. A 
hivatalos ceremónia keretében Van der 
Bellen először – saját kérésére – felmen-
tette Sebastian Kurz előző kancellárt, 
majd miután külügyminiszteri tisztsé-
géből felmentette, beiktatta utódját, 
Alexander Schallenberget. Az államfő 
méltatta az új kancellárt, elmondta, 
csúcsdiplomataként, volt külügyminisz-
terként és meggyőződéses európaiként 
a legjobb előfeltételekkel rendelkezik a 
tisztség betöltésére. Schallenberget az 
Osztrák Néppárt (ÖVP) azután jelölte a 
tisztségre, hogy Sebastian Kurz kancellár 
bejelentette lemondását a szombat esti 
kabinetülést követően. Kurz azért mon-
dott le, mert a gazdasági és korrupciós 
ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) 
vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja 
miatt napok óta vizsgálódott a közvetlen 
környezetében, és a koalíciós partner 
Zöld Párt emiatt kihátrált Kurz mögül, az 
összeomlás szélére sodorva a kormányt.

Olaszországban elérte a nyolcvan
százalékot az átoltottság
Olaszországban elérte a nyolcvan szá-
zalékot az átoltottság: a hatvanmilliós 
országban már több mint 43 millióan 
vettek fel két oltást, amivel sikerült elérni 
a közösségi immunitást, miközben a 
lakosság több mint tizenöt százaléka 
továbbra is nemet mond a vakcinázásra 
a római egészségügyi minisztérium vasár-
napi adatai szerint. A 12 év feletti olaszok 
között az átoltottság aránya vasárnap 
kora délután 80,04 százalék volt; azokat 
is számolva, akik csak az első adagot vet-
ték fel, az arány eléri a 84,6 százalékot. A 
járványbiztos Paolo Francesco Figliuolo 
tábornok úgy nyilatkozott, sikerült teljesí-
teni a kormány által kitűzött célt, vagyis 
biztosítani a közösségi immunitást még 
az ősz beállta és a pandémia esetleges 
újabb hulláma előtt.

AZ USR ELNÖKÉT BÍZTA MEG KORMÁNYALAKÍTÁSSAL IOHANNIS AZ EGYEZTETÉSEK UTÁN

Cioloş a kijelölt miniszterelnök
Meglepő eredménnyel zárult a Klaus 
Iohannis és a parlamenti pártok 
közötti egyeztetés a kormány alakítás 
lehetséges forgatókönyveiről: az ál-
lamfő Dacian Cioloşt, az USR elnökét 
kérte fel kormányalakításra.
» BALOGH LEVENTE

D acian Cioloşt, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség elnökét, volt 
technokrata miniszterelnököt kérte 

fel kormányalakításra Klaus Iohannis ál-
lamfő a parlamenti pártok és közte lezaj-
lott tegnapi egyeztetések után, amelyek 
annak nyomán váltak szükségessé, hogy a 
parlament egy hete bizalmatlansági indít-
vánnyal megbuktatta a Florin Cîţu nemzeti 
liberális párti (PNL) miniszterelnök vezette 
kormányt. A döntés annak fényében meg-
lepő, hogy korábban a válság megoldá-
sának elhúzódását vetítette előre, hogy a 
pártok nem folytattak egymással előzetes 
egyeztetéseket, a két, legnagyobb frakció-
val rendelkező alakulat, az ellenzéki Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a PNL pedig 
nem nevezett meg miniszterelnök-jelöltet 
az egyeztetések előtt, ezzel is jelezve, hogy 
csupán tapogatózásnak szánják a tegna-
pi tárgyalásokat. Az államfővel folytatott 
egyeztetéseket követően a PNL elnöke, 
Florin Cîţu ügyvivő kormányfő elmondta, 
azért nem neveztek meg kormányfőjelöl-
tet, mert jelenleg nincs parlamenti többsé-

gük, ugyanakkor továbbra is szeretnének 
parlamenti többséget kialakítani a PNL 
körül. „Ha többségünk lesz, a miniszterel-
nök-jelöltet is megnevezzük” – jelentette 
ki. Kijelentette ugyanakkor, hogy a PNL 
korábban úgy döntött: nem tárgyal tovább 
a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel 
(USR) a kormánykoalíció helyreállításá-
ról, ha az megszavazza a bizalmatlansági 
indítványt. Mivel megszavazta, Cîţu úgy ér-
tékelt, hogy jelenleg PSD–AUR–USR-több-
ség van a parlamentben.

Előrehozott választást akar a PSD
A PSD elnöke, Marcel Ciolacu a Iohan-
nisszal lezajlott megbeszélést követően 
elmondta, közölte az államfővel, hogy sta-
bil parlamenti többségi támogatás nélkül 
nem lehet kisebbségi kormányról beszélni. 
Egyben úgy vélte, egy esetleges új többség 
csakis az előre hozott választások kiírá-
sa érdekében jöhet létre, egy új kormány 
nem tud stabil többséget szerezni. Jelezte, 
hogy nem hajlandó kisebbségi kormányt 
támogatni a parlamentben, és az előre 
hozott választásokban látja a megoldást. 
A kormányválságot a kormányból való ki-
lépésével elmélyítő, majd a kormány meg-
buktatásához a bizalmatlansági indítvány 
megszavazásával hozzájáruló Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) ugyanak-
kor a párt újonnan megválasztott elnökét, 
Dacian Cioloş volt technokrata miniszter-
elnököt javasolta kormányfőnek. A párt ez 
irányú döntését maga Cioloş jelentette be, 

aki azt is közölte, hogy az egyeztetésekre 
egy sor reformjavaslattal készültek, töb-
bek között az elektromos energia árának 
32 százalékos csökkentésére, valamint a 
földgáz és az áram áfájának 19-ről 5 száza-
lékra történő csökkentésére vonatkozóan. 
Cioloş szerint ha a „régi” pártok elfutnak 
a felelősség elől, akkor az USR hajlandó 
egyeztetéseket kezdeményezni a PNL-lel és 
az RMDSZ-szel az új kormány megalakítá-
sáról. Elmondása szerint Iohannis közölte, 
„komolyan megvizsgálja” a párt javaslatát.

Az ellenzéki Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) társelnöke, George Si-
mion szerint ugyanakkor az államfőnek 
független személyt kell kormányalakításra 
felkérnie, akinek az egyik legfőbb feladata 
az előre hozott választások megszervezé-
se lenne. Leszögezte, ha utólag az elnök 
ismét Florin Cîţut kérné fel kormányalakí-
tásra, kezdeményezni fogják a tisztségéből 
való felfüggesztését.

Kelemen Hunor: legyen
RMDSZ-es kormányfő
Az ügyvivő kormányban részt vevő RMDSZ 
részéről Kelemen Hunor szövetségi elnök 
a találkozó után közölte: a jelenlegi patt-
helyzet egyik lehetséges feloldásaként arra 
tettek javaslatot, hogy alakuljon átmeneti 
időszakra – hat hónapra – az RMDSZ által 
jelölt miniszterelnök vezette kormány. Ez 
az átmeneti kormány vezetné át az orszá-
got a téli időszakon, és legfőbb feladata a 
koronavírus-járvány elleni küzdelem, il-
letve a magas energiaárak miatti gondok 
orvoslása lenne. Úgy vélte, ez azért lehetne 
jó megoldás, mert fél év múlva betemetőd-
hetnek a korábbi koalíciós partnerek, a 
PNL és az USR közötti árkok.
A tárgyalások végén, hétfőn este Klaus 
Iohannis leszögezte: a legfontosabb a jár-
vány és a magas energiaárak jelentette 
probléma elleni küzdelem, nem pedig a 
politikai torzsalkodások. Ennek fényében 
és a pártokkal folytatott egyeztetés után 
úgy döntött, hogy Dacian Cioloşt kéri fel 
kormányalakításra. Az USR elnöke  kö-
zölte: készen áll a kormányfői tisztség 
betöltésére, célja az ország kijuttatása a 
válságból, ezért haladéktalanul el kívánja 
kezdeni a kormányalakítási tárgyalásokat.
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Oltakozásra szólít a Magyar Tudományos Akadémia

Ugrásszerűen növelni kell Magyarországon a lakosság átoltottsági arányát a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) szerint, amely úgy véli: jelen helyzetben mindannyiunk 
kötelessége az oltásoktól elzárkózó emberek meggyőzése. Az anyaországi tudományos 
köztestület elnöksége hétfőn bocsátott ki állásfoglalást és felhívást a Covid–19-járvány 
negyedik hullámának megfékezése érdekében. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott doku-
mentum megemlíti, hogy a járvány negyedik hullámának jelentkezéséig a szakemberek 
és a döntéshozók erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarországon sikerült gyorsan elérni 
a lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő a további 
nagyszámú megbetegedés és jelentős halálozás megakadályozására, ezért az MTA sze-
rint ugrásszerűen növelni kell a lakosság átoltottsági arányát. A köztestület azt javasolja, 
hogy zárt térben, rendezvényeken, tömegközlekedési eszközökön mindenki viseljen az 
orrot és szájat egyaránt eltakaró maszkot; amikor csak lehetséges, tartson megfelelő 
távolságot másoktól, és gyakran fertőtlenítse a kezét.

Ismételhet. Dacian Cioloş (középen) a 2015–2017-es időszak után újra kormányfő lehet

» B. L.

Bár a kevesebb vasárnapi teszt miatt a 
24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel di-

agnosztizáltak száma tízezer alá csökkent 
a tegnapi adatok szerint, az egy nap alatt a 
kór szövődményeiben elhunytak száma is-
mét meghaladta a 200-at, és tovább nőtt az 
intenzív osztályon kezeltek száma is. Az el-
végzett 10 653 PCR- és 21 449 antigéntesztből 
9148 lett pozitív, ami 28,5 százalékos arány, 
ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 365 788. A 
gyógyultak száma 2921 fővel 1 177 704-re nőtt. 
A kór szövődményeiben 209-en hunytak el, 
ezzel a járvány hivatalos áldozatainak száma 
39 629. A tegnap elhunyt 209 személyből 193-
an oltatlanok voltak. A kórházakban 16 981 
fertőzöttet ápoltak, közülük 1632-t intenzív 
osztályon. A kórházba utaltak között 490 kis-
korút tartottak nyilván, közülük 34-et kezel-
tek intenzív osztályon. Az egészségügyi ha-
tóságok bejelentése szerint tegnap egyetlen 
intenzív terápiás ágy állt már csak a fertőzöt-
tek rendelkezésére, Florin Cîţu ügyvivő mi-

niszterelnök tegnap leszögezte: a kormány 
növeli az intenzív terápiás helyek számát, 
ugyanakkor az egyetlen megoldás a járvány-
tól való megszabadulásra az, ha az emberek 
beoltatják magukat. „Nem lenne szükségünk 
ezekre az ágyakra, ha az emberek felvennék 

az oltást” – mutatott rá. Mindeközben Vale-
riu Gheorghiţă, a koronavírus-járvány elleni 
oltási kampányt koordináló bizottság veze-
tője arra panaszkodott: az intézmény nem 
kapott pénzt a vakcinák jótékony hatásáról 
szóló kommunikációs kampányra. 

Egyre nő az intenzív osztályon kezeltek száma




