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AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ENERGIAVÁLSÁGOT IS MEGOLDANÁ A KISEBBSÉGI USR-KORMÁNY

» BALOGH LEVENTE
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öbbek között az oltásellenesség
szankcionálását is tartalmazza a
Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) kormányprogramja, amelyet az egyszínű, kisebbségi USR-kormány tagjainak
névsorával együtt tegnap terjesztett be a
parlamentben a párt. Mint ismeretes, az
USR azért kényszerült arra, hogy egymagában fusson neki a kormányalakításnak, mert korábbi koalíciós partnere, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) eldöntötte:
nem támogat egy, az USR elnöke, Dacian
Cioloş vezette koalíciós kormányt, miután az USR az ellenzéki Szociáldemokrata
Párttal (PSD) és a Románok Egyesüléséért
Szövetséggel (AUR) együtt megbuktatta a
kormányt. Cioloş a kormánynévsor beterjesztése után arról beszélt: megpróbáltak
összehozni egy parlamenti többséget, de
ez nem sikerült, viszont úgy döntöttek:
nem állnak meg, és végigviszik a kormányalakítási kísérletet. Kifejtette, céljuk az

Nekifutott. Bár megszavazására kevés az esély, Cioloş beterjesztette kormánya névsorát

egészségügyi és az energiaválság megoldása, ezért reményét fejezte ki, hogy a
többi párt képviselői megértik a helyzetet,
és kormányának bizalmat szavazva nem
nyújtják tovább a politikai válságot, mivel
most nincs idő politikai játszmákra.
A beterjesztett kormányprogram többek
között azt tartalmazza, hogy a kormánynak rendelkeznie kell a bátorsággal ahhoz,
hogy szankcionálja az oltás elutasítását, és
mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy a dolgok visszatérjenek a normális
kerékvágásba. A járvány visszaszorítását
célzó intézkedések között szerepel egy kéthetes iskolai vakáció meghirdetése, a bevásárlóközpontok hétvégi látogatásának
védettségi igazolványhoz kötése, de az is,
hogy büntetnék azokat az orvosokat, akik
a nyilvánosság előtt oltásellenes nézeteket
hirdetnek. Emellett megoldanák az energiaár-válságot, többek között áfacsökken-
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Bizalmat kért kabinetjének Cioloş
Beterjesztette tegnap a parlamentben
az egyszínű, kisebbségi USR-kormány
névsorát Dacian Cioloş megbízott
kormányfő, a párt elnöke, miután
nem tudott koalíciót létrehozni a
PNL-lel és az RMDSZ-szel. Céljai között a járvány és az energiaár-válság
leküzdése is szerepel.

téssel, a hőerőművek támogatásával és a
vállalkozásoknak szóló hiteltámogatással.
Az új kormány 19-ről 5 százalékra csökkentené a villanyáram és földgáz áfáját, és
adómentessé tenné a minimálbért. Emellett a kétfordulós polgármester-választást
és a különleges nyugdíjak megszüntetését
is a zászlajukra tűzték.
A kormány megszavazására kevés az
esély, mivel a PNL jelezte, hogy csakis
PNL-vezetéssel tudja elképzelni az új kormánykoalíciót, és az RMDSZ is jelezte:
Cioloşnak nem sikerült helyreállítania a
bizalmat a korábbi koalíciós partnerek között. A PSD-vel és az AUR-ral való együttműködést viszont maga Cioloş zárta ki. Ennek nyomán az USR csupán 80 szavazattal
rendelkezik a kormány megszavazásához
szükséges 234-ből. A házbizottságok este
döntöttek a miniszterjelölti meghallgatások és a bizalmi szavazás menetrendjéről.

Több mint százezer fertőzött egy hét alatt
» B. L.
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ár az előző hetekhez képest kisebb sebességgel terjed a koronavírus-járvány
Romániában, a helyzet továbbra is súlyos,
olyannyira, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a helyszínen próbál tájékozódni arról, mi vezetett ide, illetve hogyan lehetne segíteni.
Az előző hétre vonatkozó adatok szerint
egy hét alatt először érte el a százezret –
pontosan 100 620-at – az új fertőzöttek szá-

ma, miközben 2347-en haltak meg. Ez napi
átlag 335 halottat jelent – vagyis négy és fél
percenként elhunyt egy fertőzött.
Lucian Bode belügyminiszter szerint az
országban 1900 koronavírusos beteg várja
a kórházak betegfelvételi osztályain, hogy
ágy szabaduljon fel számára. A kórházakban várakozó betegek közül mintegy háromszáznak intenzív terápiás ágyra lenne
szüksége. Daniel Coriu, az orvosi kamara
elnöke vasárnap este a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva közölte, hogy a WHO dele-

Továbbra is nagy a terhelés az intenzív osztályokon
A hétvégén megszokott kevesebb teszt mellett is 10 ezer fölötti új koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt: a tegnapi adatok szerint 11 427 PCR- és 23 183 antigéntesztből 10 141 lett pozitív, ami 29,3 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek száma
ezzel 1 467 401, a gyógyultaké pedig 6591 fővel 1 245 422-re nőtt. A kór szövődményeiben 261-en haltak meg, közülük 238-an oltatlanok voltak. A 23 beoltott elhunyt
közül 22-nek más alapbetegsége is volt. Az elhalálozások száma ezzel 42 042-re
nőtt. A kórházakban 19 745 fertőzöttet ápoltak, közülük 1764-et intenzív osztályon.
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gációt küld Bukarestbe, hogy kiderítse, mi
történik, hogyan lehetséges, hogy ennyire
alacsony az átoltottság egy olyan országban, amely az összes lehetséges oltáshoz
hozzáfér. „Drámai helyzetben vagyunk.
Hogyan jutottunk ide? Úgy, hogy az emberek nem oltakoztak, mivel nem bíztak
az üzeneteinkben. Az ország negatív példává vált nemzetközi szinten” – hangsúlyozta Coriu, hozzátéve: mindennek az
a következménye, hogy a kórházakat ellepik a koronavírusos betegek, az orvosok
nem bírják a munkát, így óriási az elvileg
megelőzhető halálesetek száma. Coriu
egyébként arról is beszélt, hogy a kamara
szankcionálni készül azon egészségügyi
dolgozókat, akik oltásellenes propagandát
terjesztenek.
Ennek kapcsán Raed Arafat katasztrófavédelemért felelős belügyi államtitkár
vasárnap este kifejtette: támogatja a kezdeményezést, mivel egy oltásellenes véleményeket terjesztő orvos kétszer többet árt,
mint egy egyszerű ember.

Márki-Zay Péter nyerte
az ellenzéki előválasztást
Márki-Zay Péter nyerte az ellenzéki
miniszterelnök-jelölti előválasztást –
jelentették be az előválasztás hivatalos
Facebook-oldalán vasárnap este. A
Mindenki Magyarországa Mozgalom
jelöltje 371 560 (56,71 százalék) szavazatot, míg ellenfele, Dobrev Klára (DK)
283 677 (43,29 százalék) voksot kapott.
Márky-Zay mindennek kapcsán úgy
értékelt: „az előválasztáson ellenzéket
is váltottunk, leváltottuk azokat, akik
üzleteltek a hatalommal”. A politikus
új, tisztább Magyarország felépítésére
tett ígéretet. „Ebben a helyzetben az ellenzéki egységet senki nem törheti meg,
hiszen az előválasztást követően egy
sorskérdés marad Magyarország számára: Fidesz vagy nem Fidesz” – közölte a
politikus. Beszámolt arról, hogy Dobrev
Klára, a DK jelöltje felhívta telefonon,
gratulált a győzelméhez, és további
együttműködéséről biztosította. Ezzel
kapcsolatban köszönetet mondott a DK
szavazóinak is, akikkel együtt kívánnak
küzdeni az Orbán-rendszer leváltásáért. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője minderre úgy reagált: életbe lép
a Gyurcsány – Márki-Zay paktum. A
baloldal hatalmat akar, annak viszont
feltétele, hogy a miniszterelnök-jelölt
és a legnagyobb baloldali párt elnöke
ezt megkösse. Kocsis Máté azt írta:
Márki-Zay Péter nyilatkozata egyértelművé teszi, hogy Gyurcsány Ferenc rajta
keresztül térne vissza a hatalomba, a
helyzet tehát változatlan.
Bode: börtön jár a hamis
Covid-igazolványokért
Börtönbe jutnak mindazok, akik elősegítik a hamis Covid-igazolványok beszerzését, de azok is, akik ilyen igazolványokat
használnak – figyelmeztetett Lucian
Bode. Az ügyvivő belügyminiszter tegnap
közölte, hogy jelenleg 362 személy ellen
már megkezdődött a bűnügyi eljárás, és
850 további személyt vizsgálnak ki hamis
PCR-teszt, hamis Covid-igazolvány vagy
hamis oltási igazolvány miatt.
Vízágyúkat vetettek be a tüntetők
ellen a trieszti kikötőben
Vízágyúkat és könnygázt is bevetettek az
olasz hatóságok a trieszti kikötő bejáratát
elfoglaló tüntetők oszlatására tegnap. Az
egyik legnagyobb európai áruforgalmi
csomópontot a koronavírus elleni kötelező védettségi igazolás bevezetése ellen
tiltakozó dolgozók bénították meg.
Elhunyt Colin Powell egykori
amerikai külügyminiszter
84 éves korában meghalt Colin Powell
volt amerikai külügyminiszter, a fegyveres erők egykori vezérkari főnöke és nemzetbiztonsági főtanácsadó. A beszámolók
szerint Powell koronavírus-fertőzés
szövődményei következtében hunyt el.

