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Kövér László: modellértékű a magyar
nemzeti kisebbségvédelmi gyakorlat
Európában modellértékű a magyarorszá-
gi nemzeti kisebbségvédelmi gyakorlat, 
az ország határain belül élő tizenhárom 
nemzeti kisebbséget a 2011-ben elfoga-
dott magyar alaptörvény államalkotó 
tényezőként ismeri el – jelentette ki Kövér 
László, a magyar Országgyűlés elnöke 
tegnap Strasbourgban, az Európa Tanács 
(ET) Nemzeti kisebbségek identitása a 
sokszínű társadalmakban című magas 
szintű konferenciáján. A házelnök hang-
súlyozta: a magyar állam közösségi jogo-
kat biztosít a nemzeti kisebbségek részére 
azáltal, hogy minden őshonos magyar-
országi kisebbséget megillet a kulturális 
önkormányzatiság joga. Ugyanakkor fel-
hívta a fi gyelmet arra is, hogy a külhoni 
magyar közösségek küzdöttek a legtöbbet 
Európában a nemzeti önazonossághoz 
való jogukért. „Tették mindezt úgy, hogy 
értékteremtő és lojális állampolgáraivá 
váltak azon államoknak, amelyekben él-
nek, és mindeközben megőrizték nemzeti 
identitásukat és hűségüket az egységes 
magyar nemzet iránt, amelynek részét 
képezik” – emelte ki.

Morawiecki: Lengyelország
az Európai Unió része és az is marad
Lengyelország az Európai Unió része 
és az is marad, a lengyel kormány és a 
parlamenti többség Európa-barát, nem 
engedhető meg azonban, hogy az uniós 
intézmények ráerőltessék döntéseiket 
másokra jogi alap nélkül, ahogy az sem, 
hogy egyes tagállamokkal szemben 
pénzügyi zsarolást alkalmazzanak – je-
lentette ki a lengyel miniszterelnök Stras-
bourgban tegnap. Mateusz Morawiecki 
az Európai Parlament plenáris ülésén 
– a lengyel alkotmánybíróság legutóbbi 
döntéséről Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke részvételével 
tartott vitán – hangsúlyozta, aggodalmat 
kelt az Unió irányultsága, és az, hogy 
felosztják Európát jobbakra és rosszab-
bakra, erősebb és gyengébb országokra.     
A játékszabályoknak mindenki számára 
egyformának kell lenniük, betartásuk 
mindenki számára kötelező, beleértve 
az uniós intézményeket is. Erről szól a 
jogállamiság – emelte ki a lengyel mi-
niszterelnök. Von der Leyen viszont úgy 
vélekedett: a lengyel alkotmánybíróság 
október elején hozott döntése, amelyben 
a nemzeti alkotmány elsőbbségét álla-
pította meg, megkérdőjelezi az Európai 
Unió alapjait.

Migránscsoport próbált áttörni
a fehérorosz–lengyel határon
Csaknem kétszáz fős migránscsoport 
próbált áttörni a fehérorosz–lengyel 
határon, közülük 140 embert feltartóztat-
tak – közölte tegnap a lengyel határőrség 
szóvivője. A migrációs nyomás jelenleg 
nagyon erős, hétfőn több mint 600 egyé-
ni határsértési kísérletet regisztráltak.

TÖBB MINT 560 HALOTT, KÖZEL 19 000 ÚJ FERTŐZÖTT – IOHANNIS KORLÁTOZÁSOKRÓL EGYEZTET

Sorra dőlnek a negatív rekordok

Mélypont. Akad olyan kórház, ahol már csak a padlón jutott hely a betegeknek

A koronavírus-járvány tavalyi kitörése 
óta nem érkezett jelentés egy nap alatt 
olyan sok halálos áldozatról és fertő-
zöttről, mint tegnap: a halottak száma 
meghaladja az 560-at, míg a fertőzöt-
teké megközelítette a 19 ezret. Egyre 
nő a nyomás az intenzív osztályokon 
is, ahol már több mint 1800 súlyos 
állapotban levő fertőzöttet ápolnak.

» BALOGH LEVENTE

Ú jabb rekordot döntött tegnap a 24 
óra alatt koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizáltak, az elhunytak és 

az intenzív osztályon ápoltak száma is: 27 
819 PCR- és 53 258 antigéntesztből 18 863 
lett pozitív, ami 23–27 százalékos arány. 
Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 486 
264, a gyógyultaké pedig 15 845 fővel 1 
261 276-re nőtt. A kór szövődményeiben 
minden korábbinál többen, 561-en haltak 
meg, 13 további elhunyt esetében pedig 
megerősítést nyert, hogy haláluk a koro-
navírus-fertőzéshez köthető. A halottak 
közül 528-an oltatlanok voltak, a 46 oltott 
elhunyt közül 43-nak más alapbetegsége 
is volt. Az elhunytak száma ezzel 42 616. 
A kórházakban 19 730 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1805-öt intenzív osztályon. Az 
adatok ismeretében Klaus Iohannis ál-
lamfő közölte: mára összehívta a járvány 
elleni küzdelemben érintett kormányzati 
illetékeseket, hogy megvitassák a pandé-
mia megfékezéséhez szükséges intézkedé-
seket, amelyek várhatóan újabb korlátozá-

sokat jelentenek. Az elnök a hatóságokat 
tette felelőssé a helyzetért, mondván: az 
oltási kampány elhibázott. Kijelentette: 
sürgős intézkedésekre van szükség a kö-
zösségi terjedés megfékezése érdekében, 
akár a védettségi igazolvány kötelező hasz-
nálatának kiterjesztéséről van szó, akár az 
emberek közötti találkozások korlátozását 
szolgáló intézkedésekről. Leszögezte: a 12. 
órában vagyunk, és az oltások fontosságát 
hangsúlyozta.

Az alacsony átoltottság miatt a kóroko-
zó zavartalanul terjed, a kórházak pedig 
egyre nehezebben bírják a terhelést. A 
bukaresti egyetemi kórházból például 
olyan képek láttak napvilágot, amelye-
ken az látható, hogy a halottakat már a 

folyosókon tárolják, mivel a halottasház 
hűtőkamráiban már nincs hely. Naponta 
45-en halnak meg a kórházban – ebben a 
nem koronavírusban elhunytak is benne 
vannak –, ugyanakkor míg korábban egy 
hónapra elegendő volt száz hullazsák, 
most ötszázat rendeltek. Az orvosok arra 
panaszkodnak, hogy már a padlóra kell 
fektetni a betegeket, mivel minden ágy 
foglalt, a mentők sorban állnak a sürgős-
ségi előtt. A helyzet az ország egyre több 
kórházában hasonló. Eközben a koronaví-
rus elleni oltás legalább egy adagjával be-
oltottak száma hétfőn átlépte a hatmilliót. 
Mindazonáltal a 12 éven felüli, oltásra jo-
gosult lakosságnak ez még mindig csupán 
a 35 százaléka. 
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» B. L.

Ma dől el a parlamentben, hogy 2015 után 
másodszor is kormányt alakíthat-e Da-

cian Cioloş, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) elnöke, miután a parlament 
két házának egyesített házbizottságai hétfő 
esti ülésükön ma délelőtt tíz órára tűzték ki 
a bizalmi szavazás időpontját, vagy – ami 
sokkal valószínűbb – folytatódik a belpoliti-
kai válság. Az ilyenkor szokásos eljárás sze-
rint a miniszterjelölteket a szakterületükön 
illetékes parlamenti bizottságuknak is meg 
kellett hallgatniuk, és nem kötelező érvé-
nyű álláspontot kellett kialakítaniuk róluk. 
Ez tegnap, maratoni bizottságiülés-sorozat 
során meg is történt, a parlamenti szakbi-
zottságok szakmányban véleményezték ne-
gatívan a jelölteket, egyedül a közlekedési 
tárca élére jelölt Cătălin Drulă kapott pozi-
tív elbírálást. Mint ismeretes, Dacian Cioloş 

egyszínű, kisebbségi USR-kormány számára 
kért bizalmat a parlamentben, miután a ko-
alíciós partnernek kiszemelt Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) pénteken úgy döntött: nem 
támogatja, hogy ő alakítson kormányt. Az 
RMDSZ is jelezte, hogy Cioloşnak nem sike-
rült helyreállítania a megrendült bizalmat 
az USR és két korábbi koalíciós partnere kö-
zött. Ennek nyomán borítékolhatónak tűnik, 
hogy a parlament többsége ma leszavazza 
a Cioloş-kabinetet, hiszen a PSD és az AUR 
is jelezte, hogy nem támogat egy USR-kor-
mányt. Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök, 
a PNL elnöke tegnap megerősítette, hogy 
pártja nem szavazza meg a Cioloş-kormányt, 
de ellene sem voksol. Ezért aztán a tegnapi 
bizottsági meghallgatásokon részt vettek 
ugyan, de nem szavaztak, és ugyanígy jár-
nak el a parlament két házának mai együttes 
ülésén is. Leszögezte: a liberálisok túl akar-
nak lépni a konfl iktuson. Csoma Botond, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője teg-
nap szintén közölte: a szövetség képviselői 
és szenátorai is jelen lesznek az ülésen, de 
ők sem szavaznak. Az alkotmány kormány-
buktatás után két ízben biztosít lehetőséget 
kormányalakítás kísérletére. Ha a parlament 
mindkét esetben leszavazza a kormány ter-
vezett listáját, az államfő előre hozott vá-
lasztást írhat ki. Bukaresti sajtóértesülések 
szerint egyébként Klaus Iohannis államfő 
arra kérte Florin Cîţu ügyvivő kormányfőt, 
tegyen le arról, hogy a PNL ismét őt jelölje a 
miniszterelnöki posztra, és keressenek olyan 
liberális politikust, akit az USR és az RMDSZ 
is támogat. Emiatt feszültség alakult ki a 
kormányfő-pártelnök, illetve Klaus Iohannis 
között. Az Adevărul és a G4Media értesülései 
szerint Iohannis múlt pénteken adta tudtára 
Cîţunak, hogy „tegyen egy lépést hátra”, ha 
nem sikerül megszereznie a Mentsétek meg 
Románia (USR) támogatását.

Ma eldől a parlamentben, lesz-e Cioloş-kormány




