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Fertőzés a választási hatóságnál

Koronavírussal fertőződött meg az Állandó Választási Hatóság (AEP) központi szék-
helyének egyik alkalmazottja, és egy-egy esetet szűrtek ki az Ilfov és a Neamţ me-
gyei fi ókegységeknél is – közölte csütörtökön Constantin-Florin Mituleţu Buică. Az 
AEP elnöke szerint a helyzet „ellenőrzés alatt van”, minden szükséges intézkedést 
megtettek, valamennyi alkalmazottat leteszteltek, a betegek kezelés alatt állnak, a 
három megfertőződött személy közvetlen munkatársai otthoni karanténban vannak.
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A román miniszterelnök szerint sikerült megállítani az új esetek számának növekedését

Călin Popescu-Tăriceanu azt állítja, nem politikai ugródeszkának kívánja használni a tisztséget 

 » RÖVIDEN

EU-s és orosz segítség Bejrútnak
Az Európai Bizottság több mint 33 millió 
eurót mozgósít a sürgős egészségügyi 
igények kielégítésére, az orvosi ellátás 
támogatására és a szükséges felszere-
lések beszerzésére Libanonban – kö-
zölte Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke csütörtökön. Az uniós 
bizottság elnöke Hasszan Diab libanoni 
miniszterelnökkel folytatott telefonbe-
szélgetését követően kiadott közleményé-
ben arról tájékoztatott, hogy a tűzoltók, 
a túlélők után kutató keresőkutyák és az 
Unió Kopernikusz műholdas rendsze-
rének rendelkezésre bocsátása mellett 
az Unió a vegyi, biológiai, radiológiai 
és nukleáris anyagok területén jártas 
szakértői csoportok szolgálatait ajánlja 
fel. Katonai hajókat, helikoptereket küld 
a térségbe a gyógyellátás gördülékenyeb-
bé tétele, a sebesültek és rászorulók, 
valamint az orvosi és védőfelszerelések 
szállításának megkönnyítése érdekében. 
Közben felállítottak egy mobil kórházat 
a keddi robbanás sérültjeinek kezelésére 
egy bejrúti stadionban az orosz mentő-
egységek, a berendezések beüzemelése a 
végéhez közeledik. A Rosszija 24 hírtele-
vízió helyszíni jelentése szerint a kórház 
csütörtök estétől már fogadja a sérülte-
ket, akiken előzetesen Covid–19-szűrést 
hajtanak végre. Az orosz kontingenssel 
több gyerekorvos érkezett. A bejrúti kikö-
tőben kedd este történt robbanás során 
legkevesebb 137 ember életét vesztette, 
mintegy ötezren megsebesültek, 200-250 
ezer közé tehető azoknak a száma, akik 
elveszítették otthonukat. Bejrútot ka-
tasztrófa sújtotta várossá nyilvánították, 
és gyásznapot hirdettek. A hatóságok 
szerint egy korábban elkobzott hajó 
vegyianyag-rakománya robbant fel.

Vatikáni tisztséget kapott Erdő Péter
Erdő Péter bíborost, esztergom-budapesti 
érseket nevezte ki Ferenc pápa a vatikáni 
pénzügyekért felelős gazdasági tanács 
egyik új tagjává a Szentszék csütörtöki 
bejelentése szerint. Az egyházfő által 
indított reformok keretében ez a testület 
felügyeli a vatikáni hivatalok és intézmé-
nyek gazdasági-pénzügyi tevékenységét. 
A 2014 februárjában felállított tanácsot 
Reinhard Marx német bíboros, München 
és Freising érseke vezeti. Helyettese 
Joseph F. X. Zahra máltai közgazdász, 
akit Ferenc pápa „főrevizorként” az elsők 
között hívott a Vatikánba a pápai állam 
gazdasági-pénzügyi működésének átvilá-
gítására. A tizenöt tagú, különböző nem-
zetiségű tagokból álló testületet nyolc 
bíboros és hét világi szakértő alkotja, 
feladata az összes vatikánvárosi hivatal, 
valamint a Szentszékhez és a Vatikánhoz 
köthető egyházi intézmények gazdálko-
dásának a felügyelete.

Egységre szólított Andrzej Duda
Letette a hivatali esküt Andrzej Duda, 
Lengyelország újraválasztott elnöke 
csütörtökön Varsóban, a parlament 
két házának együttes ülésén. Andrzej 
Dudát a kormányzó Jog és Igazságosság 
(PiS) párt jelöltjeként választották meg 
a júliusi elnökválasztáson. A második 
fordulóban a szavazatok 51,03 százalé-
kával győzött a fő ellenzéki erő, a Polgári 
Platform (PO) vezette szövetség, a Polgári 
Koalíció (KO) támogatásával induló var-
sói főpolgármester, Rafal Trzaskowskival 
szemben. Az eskütételt követő beiktatási 
beszédében Duda a kampány során 
megnyilvánuló politikai megosztottság 
áthidalására szólított fel, és hangsúlyoz-
ta: a nemzeti egység érdekében nyitott 
az együttműködésre más irányultságú 
társadalmi és politikai csoportokkal.

A NAPI ESETEK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE ELLENÉRE CSÖKKENÉSRŐL BESZÉL LUDOVIC ORBAN

Kormányfői kincstári optimizmus
Ismét több mint 1300-zal növekedett 
egy nap alatt a koronavírussal diag-
nosztizáltak száma az országban, és 
újabb 45 halálesetről számoltak be a 
hatóságok. Ennek ellenére Ludovic 
Orban miniszterelnök szerint sike-
rült megállítani az új esetek számá-
nak növekedését.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T ovább nőtt az elmúlt 24 órában az egy 
nap alatt regisztrált koronavírusos 
esetek száma Romániában, összlét-

számuk immár megközelítette az 58 ezret. 
Ugyanakkor az ország területén eddig 2566 
elhalálozást jegyeztek, 45-tel többet, mint 
egy nappal korábban – közölte csütörtöki 
jelentésében a stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS). A hivatalos tájékoztatás sze-
rint az elmúlt 24 óra alatt 1345 fertőzöttet 
diagnosztizáltak, összlétszámuk jelenleg 
57 895. Ez megközelíti a múlt csütörtökön 
feljegyzett negatív csúcsot, és több mint 
15 százalékkal magasabb az utóbbi két hét 
átlagánál. Az egy nap alatt elhunyt koro-
navírusos betegek száma másfélszerese 
az utóbbi két hét átlagának. A nyilvántar-
tott több mint 26 ezer aktív fertőzött közül 
csaknem nyolcezren vannak kórházban. 
A súlyos esetek száma valamelyest csök-
kent, csütörtökön 458 koronavírusos be-
teget ápoltak intenzív osztályon. A járvány 
továbbra is Bukarestben, valamint Praho-
va és Argeș megyében terjed, ahol a fertő-

zésszám az utóbbi napon is meghaladta, 
vagy megközelítette a százat. Ezzel szem-
ben Szatmár megyében és a Duna-deltát 
magába foglaló Tulcea megyében csak 
két-két új fertőzést jelentettek. További me-
gyék járványügyi operatív törzsei rendel-
ték el a kültéri maszkviselést. Szombattól 
kezdődően a veszélyhelyzet végéig Kolozs-
váron és Kolozs megye egész területén is 
maszkot kell viselnie minden felnőttnek 
és öt évet betöltött gyereknek, amikor sza-
badtéri rendezvényen, népünnepélyen, 
búcsún vagy zarándoklaton vesz részt. 
Erdélyben korábban Brassó, Arad, Temes, 

Kovászna és Szatmár megye hatóságai fo-
gadtak el hasonló rendeletet. Az újonnan 
diagnosztizáltak számának növekedése 
ellenére Ludovic Orban miniszterelnök 
meglehetősen optimista hangot ütött meg. 
A kormányfő csütörtökön Petrozsényban 
tett látogatása során úgy vélekedett, hogy 
az adatok szerint sikerült megállítani az új 
koronavírusos esetek számának növekedé-
sét. Orban szerint a karanténtörvény meg-
jelenését megelőző három hétben fennállt 
a veszélye annak, hogy mértani haladvány 
szerint emelkedjenek az esetszámok. Új-
ságírói kérdésre válaszolva azt mondta, ha 
múlt csütörtökön 1356 új eset volt, és ezen 
a csütörtökön 1345, mindez azt jelenti, 
hogy a kormánynak sikerült megfékeznie 
az esetszámok növekedését. A kormányfő 
sikerként értékelte, hogy jelenleg mintegy 
harmincezer ember van különböző típu-
sú elkülönítésben és karanténban, akik 
szerinte a törvény hiányában az utcákon 
lennének, és terjesztetnék a fertőzést, aho-
gyan az három héten át történt.

 » R. SZ.

Bejelentette csütörtökön Călin Popes-
cu-Tăriceanu, hogy harcba száll Bukarest 

főpolgármesteri tisztségéért. A Liberálisok és 
Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke 
csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, 
úgy véli, miniszterelnökként és a szenátus 
elnökeként szerzett tapasztalata hasznára 
lenne a polgármesteri munkában. „Nehéz 

időszakot élünk, nincs idő a kísérletezgetés-
re, tapasztalattal rendelkező emberekre van 
szükség” – fogalmazott az ellenzéki politi-
kus. Tăriceanu kiemelte, azért is döntött úgy, 
hogy jelölteti magát, mert bár 30 éve számot-
tevő liberális választói bázisa van a főváros-
nak, az eddigi jelöltek között nincs egyetlen 
liberális sem. „Nicuşor Dan sem liberális 
profi lú. Az, hogy támogatja őt a Nemzeti Li-
berális Párt, teljesen más dolog. Arról nem 

is beszélve, hogy a PNL liberális profi lja is 
megkérdőjelezhető” – tette hozzá a volt mi-
niszterelnök. A politikus rámutatott, nincse-
nek további politikai ambíciói, nem kívánja 
ugródeszkának használni a polgármesteri 
tisztséget. „Tősgyökeres bukaresti vagyok, és 
magam is részt vettem a jelenlegi Bukarest 
kiépítésében: építőmérnökként részt vettem 
az első metróvonal, az Unirii téri metróállo-
más, majd a Bucur-Obor csomópont építé-
sében” – vázolta Călin Popescu-Tăriceanu. 
A szeptember 27-ei helyhatósági választások 
első számú esélyesének az újrázni készülő, 
az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
által támogatott Gabriela Firea jelenlegi fő-
polgármester számít. Legerősebb kihívója 
Nicuşor Dan önkormányzati képviselő, aki 
mögé felsorakozott a kisebbségben kor-
mányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL), vala-
mint a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja 
alkotta tandem, az USR–PLUS. Önálló jelöl-
tet indít a Victor Ponta exkormányfő vezette 
Pro Románia, ugyanakkor Traian Băsescu 
volt államfő, Bukarest korábbi főpolgármes-
tere bejelentette: alakulata, a jobbközép ösz-
szefogásból kihagyott Népi Mozgalom Párt 
(PMP) nevében ismét el kíván indulni a fő-
polgármesteri tisztségért.

Tăriceanu is bejelentkezett főpolgármesternek




