
Kiverte a biztosítékot Renate Weber 
ombudsman a kormányzó liberáli-
soknál, miután vizsgálatot kezdemé-
nyezett, hogy a kórházakban kínoz-
zák-e a koronavírusos betegeket. A 
PNL menesztené a nép ügyvédjét. 

 » BALOGH LEVENTE

L eváltaná tisztségéből Renate Weber 
ombudsmant a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL), amely tegnap kezdeményezte 

a parlament két háza jogi bizottságainak 
összehívását, hogy együttes ülésen hall-
gassák meg az állampolgári jogok biztosát. 
A kisebbségben kormányzó nemzeti liberá-
lisok szerint Weber menesztése azért indo-

kolt, mert túllépte törvényes hatáskörét. A 
párt szerint az ombudsman ezt akkor tette, 
amikor ellenőrzést kezdeményezett a ko-
ronavírus-betegeket kezelő kórházakban 
annak kiderítésére, hogy ott kínozzák-e a 
betegeket. A PNL szerint ennek nem volt 
semmilyen konkrét jogi alapja, nem érke-
zett erre vonatkozó panasz, az ellenőrzést 
pedig anélkül rendelték el, hogy értesítet-
ték volna az érintett intézményeket. Azt is 
felróják, hogy a kórházaktól a páciensek 
adatait is kérik, ami ellentétes az adatvé-
delmi jogszabályokkal.

Azt is sérelmezik, hogy megtámadta az 
alkotmánybíróságon a különleges nyug-
díjakat különadóval sújtó törvényt, mi-
közben ő maga is különleges nyugdíjra 
jogosult, emiatt pedig összeférhetetlenség 

áll fenn. Az ombudsmani hivatal – amely 
arra hivatkozva indított vizsgálatot, hogy 
a kórházakban akaratuk ellenére bezárva 
tartják az embereket még akkor is, ha tü-
netmentesek – nem kívánta kommentál-
ni a lépést, azt ugyanakkor megjegyezte: 
az állampolgári jogok biztosa miniszteri 
rangnak megfelelő tisztség, és mint ilyen, 
betöltője nem jogosult különleges nyugdíj-
ra. Ludovic Orban kormányfő tegnap azt 
mondta: szerintük az utóbbi időben kifej-
tett tevékenysége nyomán Weber „már rég 
nem ombudsman”, ezért mennie kell.

Az ombudsmant a képviselőház és a 
szenátus együttes ülésén, a honatyák több-
ségének szavazatával meneszthetik. Ez 
ugyanakkor valószínűtlen, lévén a parla-
ment ellenzéki többségű, márpedig Weber 
tavaly az akkori PSD–ALDE-kormányko-
alíció kisebbik pártja jelöltjeként került a 
tisztségbe. Robert Cazanciuc, a szenátus 
PSD-s alelnöke közölte is: a párt nem támo-
gatja Weber leváltását, a kormánypárt ak-
cióját pedig egy olyan alapvető intézmény 
elleni támadásnak tekinti, amely nem a 
PNL, hanem a nép szolgálatában áll.

Orban: addig lesz veszélyhelyzet, 
amíg szükséges
Eközben a járvánnyal kapcsolatos intéz-
kedésekről Ludovic Orban miniszterelnök 
kijelentette: a veszélyhelyzet addig marad 

hatályban, „ameddig szükséges”, amíg a 
vírus a közösségi terjedés szakaszában van. 
Indoklásként azt hozta fel, hogy ez teszi le-
hetővé a hatóságok számára, hogy minden, 
a polgárok egészségét szolgáló intézkedést 
alkalmazhassanak. A kormányfő úgy véli, 
számos politikus „felelőtlenül” viselkedik, 
és a szabályok megszegésére buzdítja az 
embereket. Orban aggasztónak nevezte a 
járványadatok növekedését, ugyanakkor 
hozzátette: ez még nem indokolja a meg-
szorításokat. Az ellenzék vádjait cáfolva 
ismét kijelentette: a kormány nem mani-
pulálja a járványadatokat, a vírusteszteket 
akkreditált laboratóriumokban végzik, az 
onnan származó információkat pedig sen-
ki sem tudja manipulálni.

Tătaru: nagy növekedés esetén
megszorítások jönnek
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter is a 
biztonsági intézkedések betartásának 
szükségességét hangsúlyozta. Megjegyez-
te: a helyzetet jelenleg ellenőrzés alatt 
tartják a hatóságok, az új fertőzések szá-
mának növekedése nem jelent meglepe-
tést háromkörnyi lazítás után, ugyanak-
kor óvatosnak kell lenni, a napi új esetek 
számának megháromszorozódása esetén 
ugyanis bizonyos megszorítások újbóli 
bevezetése nélkül már nem lehetséges a 
helyzet kezelése. 
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Tarolt Vucsics pártja

Korábban nem tapasztalt támogatásról 
biztosították az állampolgárok a Szerb 
Haladó Pártot (SNS), ilyen arányú győze-
lemre senki nem számított – jelentette 
ki Alekszandar Vucsics államfő, a Szerb 
Haladó Párt elnöke vasárnap este. A 
közvélemény-kutató ügynökségek szerint 
a 250 fős belgrádi törvényhozásban a 
Szerb Haladó Párt körülbelül 180 man-
dátumot szerzett meg, míg a kétharma-
dos többséghez már 167 mandátum is 
elegendő lett volna. A Szabad Választá-
sokért és Demokráciáért Központ (CeSID) 
és az Ipsos közvélemény-kutató adatai 
szerint az SNS-nek ennél is több, 189 
mandátuma lesz, vagyis háromszor több, 
mint az összes többi parlamenti pártnak 
együttvéve.

Kevés teszttel 250 alatt az új fertőzések száma

Napok óta először csökkent 300 alá az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöt-
tek száma az országban – igaz, lévén a vasárnap munkaszüneti nap, kevesebb tesztet is 
végeztek. A tegnap délután egy órakor közzétett adatok szerint 24 óra alatt 246 új fertő-
zést regisztráltak, ezzel az igazolt fertőzések száma elérte a 24 291-et. 24 óra alatt 12-en 
gyógyultak ki a kórból, így összesen már 17 031 embert engedtek ki a kórházból. Az előző 
napi bejelentés óta 11-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe. Intenzív osztályon 195 
személyt ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 630 374, ez a szám vasárnap 626 330 volt. 
A rendőrség 24 óra alatt 698 bírságot rótt ki a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezé-
sek megsértése miatt, összesen 250 450 lej értékben, és két esetben tett feljelentést a 
járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Nagy sikert ért el a Vajdasági Magyar Szö-
vetség (VMSZ) a vasárnapi szerbiai vá-

lasztásokon. A párt a parlamenti, a vajdasági 
tartományi és az önkormányzati választáson 
is a korábbinál nagyobb támogatottságot 
szerzett, ez történelmi eredmény – hangsú-
lyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke vasár-
nap késő esti sajtótájékoztatóján Szabadkán. 
A politikus úgy vélekedett, hogy a VMSZ a 
vasárnapi választás egyik győztese, hiszen a 
rendelkezésre álló adatok szerint annyi kép-
viselője lesz a pártnak a köztársasági parla-
mentben, amennyi az utóbbi 27 évben nem 
volt. „Utoljára ennyi képviselője a vajdasági 
magyar közösségnek akkor volt, amikor csak 
egyetlen magyar pártja volt a közösségnek, 
a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közös-
sége, a rendszerváltozáskor, a kilencvenes 
évek elején, akkor, amikor a számítások 

szerint százezerrel több magyar ember élt a 
Vajdaságban, mint most” – húzta alá a párt-
elnök. Az előzetes eredmények szerint a leg-
nagyobb délvidéki magyar pártnak az eddigi 
négy helyett kilenc képviselője lesz a belgrá-
di törvényhozásban. Pásztor István szerint 
elképzelhető, hogy a végleges eredmények 
tükrében ennél kevesebb mandátuma lesz 
végül a VMSZ-nek, de nagyon már nem vál-
tozhatnak az eredmények.

A vajdasági tartományi parlamentben a 
legnagyobb délvidéki magyar pártnak eddig 
hat képviselője volt, az előzetes eredmények 
alapján a következő négy évben tizenöt poli-
tikus képviselheti a pártot az újvidéki szék-
helyű képviselőházban, és így a VMSZ lesz 
a második politikai erő a Szerb Haladó Párt 
után. A rendelkezésre álló adatok szerint a 
VMSZ a szavazatok 13,6 százalékát szerezte 
meg a Vajdaságban, ami megközelíti a ma-
gyarok részarányát Szerbia északi tartomá-
nyában. A VMSZ becslései szerint a pártra 70 
ezer szavazatot adtak le vasárnap. A Vajda-
ságban a 2011-es népszámlálási adatok sze-

rint mintegy 250 ezer magyar él. Hangsúlyoz-
ta: a VMSZ által képviselt nemzetpolitikának 
nincsen alternatívája, „a VMSZ támogatása a 
nemzetpolitika támogatása is”.

Pásztor István rámutatott, hogy a vajdasá-
gi magyarok újra méltányolták és elismerték 
az összefogást, „azt üzenték nekünk, ezt vár-
juk el tőletek, és megbüntették azokat, akik 
újfent nem értették meg az üzenetüket”. A 
magyar párt sikeréhez Orbán Viktor magyar 
kormányfő is gratulált, szerinte aligha kétsé-
ges, hogy ez az eredmény az egész nemzet-
nek szóló üzenet is, amelynek értékét tovább 
növeli, hogy ezt a sikert az elmúlt évek ke-
mény és kitartó munkája alapozta meg. Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök szerint vasárnap 
győztek és történelmet írtak a vajdasági ma-
gyarok. Úgy vélte, hogy sikerük reményt ad, 
és követendő példaként szolgál a Kárpát-me-
dencében élő minden magyar közösségnek.

Egyébként a vajdasági tartományi parla-
menti választáson is, az országoshoz hason-
lóan, a Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg 
a szavazatok több mint felét.

Nagy sikert ért el a szerbiai választásokon a VMSZ

Történelmi eredmény. A Pásztor István (középen) vezette VMSZ sikeresen szerepelt
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Románok szöktek meg 
egy német karanténból

A németországi Észak-Rajna-Vesztfália 
tartomány hatóságai Románia bonni 

főkonzulátusának támogatását kérték a 
Rheda-Wiedenbruck település vágóhídjá-
nak alkalmazottai körében fellépő tömeges 
koronavírus-fertőzés ügyében, tekintve, 
hogy a fertőzött munkások mintegy fele 
román állampolgár – tájékoztatott a román 
külügyminisztérium. A tárca közleménye 
értelmében a tartomány vezetősége és az 
illetékes hatóságok üléseztek az ügyben, 
és a megbeszélésre meghívták Románia 
bonni főkonzulját is. A helyi német hatósá-
gok rámutattak, hogy minden karanténba 
helyezett személynek biztosítják az élelmi-
szert és a higiéniai termékeket, ugyanakkor 
a hatóságok ellenőrzéseket végeznek a 
vállalatnál, hogy kiderítsék, betartották-e 
a higiéniai előírásokat, és ha szükséges, 
szankciókat rónak ki. 

A német hatóságok által közölt adatok 
szerint eddig 5899 személyt teszteltek, 
1331-nél mutatták ki a koronavírus-fer-
tőzést. A német hatóságok folytatják a 
vállalat alkalmazottainak tesztelését, 
közölni fogják a végleges adatokat is. A 
bonni főkonzulátus ugyanakkor kérte, 
hogy közöljék vele a szombaton a ka-
ranténból megszökött 17 román állam-
polgár adatait is, mihelyt azonosították 
őket, mutat rá a tárca. A helyi hatóságok 
tájékoztatása szerint a várost részlegesen 
karantén alá helyezték, a rendfenntartó 
erők felügyelik, hogy a fertőzött vagy 
a teszteredményre váró személyek ne 
hagyják el lakásukat vagy a karantént. A 
német hatóságok felkérték a főkonzulá-
tust, hogy jelöljön ki egy képviselőt, aki 
részt vesz a helyi hatóságok által szerve-
zett megbeszéléseken, ugyanakkor kérjen 
segítséget a környéken dolgozó román 
egészségügyi dolgozóktól, akik együtt 
tudnának működni a helyi hatóságokkal. 
(Hírösszefoglaló)

A ROMÁN KORMÁNYPÁRT SZERINT TÚLLÉPTE HATÁSKÖRÉT AZ OMBUDSMAN A VÉLELMEZETT KÍNZÁSOK VIZSGÁLATÁVAL 

Leváltanák a liberálisok a nép ügyvédjét




