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Keményen bírságolt a rendőrség

Az országos rendőr-főkapitányság 
közölte: a rendőrség szerdán déltől, a 
szigorú kĳ árási tilalom hatálybalépésé-
től 5621 bírságot rótt ki a kĳ árási tilalom 
megszegéséért. Az igazolások vagy 
a nyilatkozatok hiányáért összesen 7 
millió 400 ezer lej értékben bírságolták 
meg a rendelet megszegőit.

További halottak, több mint ezer fertőzött Romániában

Tovább nőtt a koronavírus romániai halálos áldozatainak száma: csütörtökön egy 76 
éves bánff yhunyadi nő halt bele a betegségbe, így lapzártánkig 18-ra nőtt a halot-
tak száma. A nő krónikus beteg volt: magas vérnyomásban és cukorbetegségben is 
szenvedett. Szerdán késő este szintén három halálesetet jelentettek be. Ebben az 
esetben is idős, krónikus betegségben is szenvedő személyekről van szó. Ketten a 
járvány egyik gócpontjává vált suceavai kórházban hunytak el: két 70 éves nőről van 
szó, mindkettejük szervezetében szerdán mutatták ki a kórokozót. Egy 63 éves Neamț 
megyei nő a jászvásári járványkórházban halt meg, nála 21-én mutatták ki a kórt. A 
fertőzöttek száma egyébként csütörtökig 123 új esettel elérte az 1029-et, hatósági 
karanténban 6151-en, házi karanténban 110 042-en tartózkodnak.

 » RÖVIDEN

Tovább dolgoznak a kárpátaljai
magyarok helyzetének megoldásán
Magyarország tovább dolgozik azért, 
hogy a kárpátaljai magyarok helyzete 
megoldódjék, a nyelvhasználat és az 
anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés 
kérdése rendeződjék – mondta a ma-
gyar külgazdasági és külügyminiszter 
csütörtöki online sajtótájékoztatóján. 
Szijjártó Péter az ukrán kollégájával 
folytatott egyeztetése után kifejtette: 
eredetileg úgy volt, hogy az ukrán po-
litikus csütörtökön hivatalos látogatást 
tesz Budapesten, hogy megállapodást 
érjenek el a magyarok nyelvhaszná-
latával és anyanyelvi oktatáshoz való 
hozzáférésével kapcsolatban, továbbá 
egyeztessenek a miniszterelnök ukraj-
nai látogatásáról. A koronavírus-jár-
vány miatt azonban a külpolitikai 
kapcsolattartás formái is megváltoz-
nak, ezért videókonferencia kereté-
ben értekeztek, ami viszont limitált 
lehetőségeket biztosít nehéz, érzékeny 
kérdések megvitatására – magyarázta.
Hangsúlyozta: Magyarország és Ukrajna 
egyetért, hogy Kárpátaljának sikertörté-
netnek kell lennie mindkét ország szem-
pontjából, és ez az egyetértés reményt 
ad, hogy a nehéz kérdéseket is meg 
tudják oldani. A külügyminiszter leszö-
gezte: Magyarország ugyanakkor addig 
nem adja fel a NATO–Ukrajna-bizottság 
üléseinek blokkolását, amíg nem talál-
nak megoldást a magyar közösség jogai-
nak érvényesülésére. Elmondta: remény 
van arra, hogy az ukrán közigazgatási 
reform keretében Beregszásznál olyan 
járás jöhet létre, amelyben magyarok 
alkotják a többséget, „reméljük, hogy az 
ezzel kapcsolatos félelmeket Ukrajná-
ban le lehet győzni”.

A szenátus is internetre költözik
Online plenáris ülés keretében módosí-
totta házszabályát a bukaresti szenátus 
olyan értelemben, hogy rendkívüli 
helyzetekben elektronikus kommuniká-
ciós eszközök révén is lebonyolíthatók 
a felsőház házbizottsági, szakbizottsági 
és plenáris ülései, valamint a frakció-
vezetői ülések is. A telefonon szavazó 
szenátorok közül 103-an (a PSD, az 
USR, az RMDSZ, az ALDE és a PMP 
törvényhozói) támogatták a javaslatot. 
Egy szenátor tartózkodott, a PNL-frak-
ció 25 tagja pedig nem szavazott, arra 
hivatkozva, hogy ezzel megsértenék a 
jelenleg hatályos házszabályt. Az online 
üléseket indokoló rendkívüli helyzet 
fennállását szintén a házbizottság fogja 
megállapítani, miután konzultált erről a 
frakcióvezetőkkel.

Orosz hadihajókat követett a brit
haditengerészet a brit partok közelében
Több orosz hadihajó mozgását követte 
az elmúlt időszakban a brit királyi 
haditengerészet Nagy-Britannia 
partjainak közelében. A Royal Navy 
csütörtöki közleményének megfogal-
mazása szerint az időközben véget 
ért, más NATO-szövetségesek által is 
támogatott koncentrált megfi gyelési 
művelet előzményeként „szokatlanul 
magas szintű aktivitás” volt tapasztal-
ható az orosz haditengerészet részéről 
a La Manche csatorna és az Észa-
ki-tenger vizein. Az egyhetes művelet 
során a brit haditengerészet kilenc 
hajója követett több orosz hadihajót, 
és a megfi gyelésbe helikopterek is be-
kapcsolódtak. A fotókkal kiegészített 
beszámoló szerint a megfi gyelt orosz 
hadihajók között három korvett, két 
partra szállító hajó és két fregatt volt, 
több kiszolgálóhajóval együtt.

A JÁRVÁNYHELYZET KÖZEPETTE MONDOTT LE VICTOR COSTACHE EGÉSZSÉGÜGYI TÁRCAVEZETŐ

Minisztert buktatott a koronavírus
A tisztségébe került Victor Costa-
che egészségügyi miniszternek a 
kórházakban tapasztalható védő-
felszerelés-hiány, a káosz, ami miatt 
több kórházban is terjed a korona-
vírus-fertőzés, valamint az, hogy 
közölte: minden bukarestit koronaví-
rustesztnek akar alávetni.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben az országban nőtt a 
tüdőgyulladást okozó új korona-
vírus halálos áldozatainak és fer-

tőzötteinek száma, csütörtökön lemondott 
tisztségéről Victor Costache egészségügyi 
miniszter. Ludovic Orban miniszterelnök 
tudomásul vette a lemondás tényét, és 
Nelu Tătaru eddigi egészségügyi állam-
titkárt javasolta Costache utódjául, Klaus 
Johannis államfő pedig alá is írta Tătaru 
miniszteri kinevezését. Orban szerint Cos-
tache lemondását szakmai és személyes 
okokkal indokolta. A kormányfő sajnála-
tát fejezte ki a távozása miatt, ugyanakkor 
megjegyezte: megérti a döntést.

Ugyanakkor sajtóértesülések szerint 
éppen maga Orban kérte Costache lemon-
dását egy szerda esti beszélgetés során, 
amelyen felrótta a miniszternek a kórházi 
védőfelszerelések hiányát és a szervezési 
hiányosságokat a járvány kezelésében. A 
leginkább azonban az verte ki a biztosíté-
kot a kormányfőnél, hogy Costache szerda 
este arról beszélt: minden bukaresti lako-
son el akarja végeztetni a koronavírustesz-
tet anélkül, hogy ehhez meglennének az 
eszközök. Kormányközeli források szerint 
a kormányfő azt akarta, hogy mindezért 
Costache nyilvánosan kérjen bocsánatot. 
Ugyancsak kormányforrások szerint a mi-

niszter már hétfőn, a kórházakban uralko-
dó katasztrofális állapotok miatti botrány 
kitörése nyomán le akart mondani. A kor-
mányt és az egészségügyi minisztériumot 
az elmúlt napokban számos bírálat érte, 
mivel a kórházakban, ahol egyre több ko-
ronavírusos beteget ápolnak, nincs ele-
gendő védőfelszerelés, sőt az egészségügyi 
személyzet számos tagja is elkapta a vírust.

Ludovic Orban a koronavírustesztek 
kapcsán leszögezte: továbbra is az a gya-
korlat folytatódik, hogy a kórházba utalt 
betegek közül csak azokat tesztelik, akik 
a betegség tüneteit mutatják, valamint az 
egészségügyi személyzetet.

Félelmek: Moldva lehet
„Románia Lombardiája”
A Costache távozását előidéző okok egyik 
legsúlyosabbika a suceavai sürgősségi kór-
ház helyzete, ahol többtucatnyi beteg mel-
lett több mint száz egészségügyi dolgozó is 
megfertőződött. A Suceava megyei orvosi 
kamara közölte: egyetlen orvos sem akar a 
továbbiakban a 48 órás fertőtlenítés miatt 
bezárt suceavai kórházban dolgozni. Köz-
ben Iulian Bulai, a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) képviselője közösségi 
oldalán felszólította a kormányt, hogy zár-

ják le Suceava városát, kezdjék el a lakos-
sság széles körű tesztelését, és fertőtlenít-
senek. Maricel Popa, a Suceava megyével 
szomszédos Iași megye önkormányzatá-
nak elnöke is arra szólította fel a bukaresti 
hatóságokat: akadályozzák meg a járvány 
továbbterjedését a suceavai gócpontból, 
ugyanakkor ne a környező megyék kór-
házaiba osszák szét a suceavai betegeket. 
Ellenkező esetben szerinte Moldva „Romá-
nia Lombardiájává” válhat. 

Eközben kiderült: a foksányi katonai 
kórházban szintén megfertőződött 22 
egészségügyi dolgozó, és a kolozsvári sür-
gősségin is elkapta a vírust egy ápolónő. 
Az egészségügyi tárca szerint 153 egészség-
ügyi alkalmazott van a fertőzöttek között.

Dél-Koreából érkezett
orvosi védőfelszerelés
Eközben Magyarországhoz hasonlóan 
Románia is Ázsiából szerzett be orvosi 
eszközöket a koronavírus terjedése elleni 
küzdelemhez: csütörtökön reggel landolt 
a bukaresti Otopeni repülőtéren a NATO 
egyik, a dél-koreai Szöulból érkezett szállí-
tógépe orvosi védőruházatokkal a fedélze-
tén. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
(NATO) Stratégiai Légi Szállítási Képesség 
nevű programjának keretében Pápán ál-
lomásozó közös légi teherszállító egység 
C-17 Globemaster III típusú szállítógépe 45 
tonnányi, összesen százezer védőruhát vitt 
Bukarestbe.

Koronavírus-fertőzésben elhunyt Párizs-
ban Paul Goma egykori ellenzéki, an-

tikommunista román író. A 84 éves Gomát 
még 18-án szállították kórházba a francia 
fővárosban, ahol szerdára virradóra halt 
meg. Az elhunyt író testét elhamvasztják, és 
hamvait a párizsi Pere Lachaise temető ko-
lumbáriumában helyezik örök nyugalomra. 
Goma 1935-ben született a mai Moldova te-
rületén található Orhei-en. Már 1952-ben, ti-
zedikes gimnazistaként őrizetbe vette a Sze-
kuritáté, majd kicsapták az ország összes 
középiskolájából, mivel kommunizmuselle-
nességgel gyanúsított személyek védelmére 
kelt. Később mégis sikerült beiratkoznia 
egy középiskolába, és 1953-ban leérettségi-

zett. 1954-től a Mihai Eminescu Irodalmi és 
Irodalomkritikai Főiskola hallgatója lett, az 
intézmény hallgatójaként többször is vitába 
keveredett tanáraival, majd az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc leverése 
után a magyar antikommunistákkal való 
szolidaritás jeleként kilépett a Munkásifj ak 
Szövetségéből (a KISZ elődjéből). Emiatt 
ellenséges szervezkedéssel vádolták meg, 
és 1957-ben két évre bebörtönözték. Szaba-
dulása után kényszerlakhelyre költöztették, 
ahol 1963-ig tartózkodott. Szabadulása után 
beiratkozott a Bukaresti Tudományegyetem 
bölcsészkarára, majd 1968-ban a Kommu-
nista Párt tagja lett. 1971-ben azonban a 
kizárását javasolták Ostinato című, Romá-

niában cenzúrázva, a német Suhrkamp ki-
adónál viszont teljes egészében megjelent 
regénye miatt. 1977-ben levélben vállalt 
szolidaritást a csehszlovák Charta 77 moz-
galommal, majd nyílt levelet küldött Nico-
lae Ceaușescu kommunista diktátornak, 
amelyben az emberi jogok tiszteletben tar-
tását követelte. Emiatt a Szekuritáté ismét 
őrizetbe vette, és megkínozta, de nyugati 
közbelépésre szabadon engedték. 1977-ben 
visszavonták az ő és családja román ál-
lampolgárságát, és kitoloncolták őket Ro-
mániából. Párizsba utazott, ahol politikai 
menedékjogot kért, és a rendszerváltásig 
folytatta a román kommunista rezsim elleni 
küzdelmet. (B. L.)

Már meg is van az utód. Victor Costachét Nelu Tătaru államtitkár váltja a miniszteri tisztségben

Paul Goma író is a fertőzés áldozatává vált
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