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Indul az önkormányzati választáson a belügyminiszter

Átruházta az önkormányzati választás megszervezésével kapcsolatos jogköreit Marcel 
Vela belügyminiszter, miután pénteken kiderült, hogy indul az önkormányzati válasz-
tásokon: a Nemzeti Liberális Párt (PNL) listavezetője Karánsebesen, ahol korábban 
tizenkét évig volt polgármester. A prefektúrákkal való kapcsolattartással foglalkozó 
bizottságot a továbbiakban Gheorghe Sorescu prefektúrákért felelős államtitkár vezeti. 
A Szociáldemokrata Párt (PSD) Vela lemondását követelte.

Kevesebb teszttel ezer alatt az új fertőzöttek száma Romániában

Ismét ezer alá süllyedt az egy nap alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek 
száma a tegnapi adatok szerint, mivel a hétvége miatt szokás szerint kevesebb tesztet 
végeztek. 24 óra alatt 952 esetet diagnosztizáltak, amivel az igazolt fertőzések száma 
86 785-re nőtt, eközben a gyógyultak száma 277 fővel 37 665-re nőtt, és 10 785 tünet-
mentes vírushordozót engedtek haza tíznapos kórházi megfi gyelést követően. Egy 
nap alatt újabb 39 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, ezzel a halottak száma 
3578-ra nőtt. Kórházban 7213 fertőzöttet ápoltak, intenzív osztályon 492-en feküdtek. Az 
érintett időszakban 14 670 tesztet végeztek, ebből a pozitív tesztek aránya 6,49 szá-
zalék. 6766 tesztet az érintettek kérésére végeztek el. Az összes elvégzett teszt száma 
1 795 633-ra nőtt. Házi elkülönítésben 9132, hatóságiban 5839 fertőzött tartózkodott, 
míg házi karanténban 32 955, hatóságiban pedig 71 volt. A hatóságok egy nap alatt 1116 
bírságot róttak ki, összesen 307 402 lej értékben, és három esetben tettek feljelentést a 
járvány leküzdésének meghiúsítsa miatt. Nelu Tătaru egészségügy-miniszter pénteken 
Sepsiszentgyörgyön arról beszélt: olyan hónap előtt állunk, amelyben számos tényező a 
fertőzések számának növekedését eredményezheti. Emlékeztetett: holnaptól megnyit-
hatnak a vendéglátóhelyek belső terei, valamint a színházak és a mozik, ezért felmérik a 
kórházak kapacitását, hogy felkészülhessenek az esetszámok esetleges növekedésére.

Lejárató kampány. Egy PSD-hez köthető kamuvideóban az USR-t próbálták befeketíteni

 » RÖVIDEN

Másodszor bukhat meg
a kisebbségi kormány
Ma dől el, hogy bekövetkezik-e a minden 
bizonnyal egyedülálló bravúr, hogy 
ugyanaz a kormány kétszer is megbukjon 
egy évben, vagy talpon marad, miután a 
parlament két háza délután kettőkor kez-
dődő együttes ülésén szavaz a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) által a Ludovic Orban 
vezette kisebbségi, nemzeti liberális párti 
kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági 
indítványról. Annyi tudható, hogy a PSD 
mellett korábbi koalíciós partnere, a 
Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) is támogatja a kormánybuktató 
indítványt, és a Victor Ponta volt PSD-s 
miniszterelnök vezette Pro Románia is 
hajlik az indítvány megszavazására. 
A Népi Mozgalom Párt (PMP) már jelezte, 
hogy nem támogatja az indítványt, és 
a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) sem akarja megbuktatni a kor-
mányt. Az RMDSZ részéről Kelemen 
Hunor szövetségi elnök azt mondta: csak 
a szavazás napján döntik el, hogy meg-
szavazzák-e az indítványt, vagy sem. A ki-
sebbségi frakció és a független honatyák 
sem döntötték még el, hogyan szavaznak.

Lampedusán tüntettek, a polgármester
általános sztrájkot hirdetett
Lakossági tüntetés zajlott Lampedusa 
szigetén tegnap, miután egyetlen hajóval 
félezer migráns érkezett az olaszországi 
szigetre, és a helyi migránstábor ismét 
zsúfolásig megtelt. Salvatore Martello 
polgármester általános sztrájkot hirde-
tett, hogy kikényszerítse a sziget lezá-
rását. Salvatore Martello bejelentette, 
hogy a szakmai kategóriák képviselőivel 
egyeztetve akár már ma megkezdik az 
általános sztrájkot.

A korlátozások ellen tüntettek
Berlinben
A berlini rendőrség szombaton feloszlat-
ta a koronavírus-járvány miatti korláto-
zások elleni tömeges tiltakozást, ugyanis 
a tüntetők nem tartották tiszteletben 
a távolságtartásra és a maszkviselésre 
vonatkozó szabályokat – számolt be az 
Euronews. Szombaton körülbelül 18 000 
vírusszkeptikus tüntethetett a német 
fővárosban, miután a bíróság engedélyt 
adott a demonstrációra. A berlini ható-
ságok korábban betiltották a tüntetést, 
attól tartva, hogy a tüntetők nem tartják 
majd be a társadalmi távolságtartási 
szabályokat, és nem viselnek majd 
arcmaszkot. A német fővárosban kisebb 
ellentüntetéseket is tartottak.

Nem csitulnak a kedélyek
Fehéroroszországban
Tüntetők menetoszlopai indultak el 
tegnap délelőtt a Minszk központjában 
lévő Függetlenség tere felé, követelve 
Aljakszandr Lukasenka államfő lemon-
dását, de helyszíni tudósítások szerint a 
rendőrök kordonokkal zárták le a tér felé 
vezető utcákat. A menetoszlopok mellett 
elhaladó gépkocsik dudálva biztosították 
a tüntetőket a támogatásukról. Vlagyimir 
Putyin orosz elnök abból indul ki, hogy 
nem kerül bevetésre Fehéroroszország 
területén az a rendvédelmi tartalék, 
amelyet Lukasenka kérésére hozott létre 
– jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml 
szóvivője pénteken Moszkvában. Peszkov 
nem árulta el, hogy milyen létszámú és 
fegyverzetű erőkből áll ez a tartalék. Csak 
annyit mondott, hogy „meglehetősen 
ésszerű” nagyságrendről van szó, és a 
kontingens három részből áll, amelyek 
végszükség esetén meg tudják akadá-
lyozni a szélsőséges fellépést a köztársa-
ság területén.

A JÁRVÁNY MIATT BUDAPEST ÚJRA AZ ELSŐ HULLÁM IDEJÉN ALKALMAZOTT SZABÁLYOKAT LÉPTETI ÉLETBE

Visszatér a szigor a határon
Magyarország holnaptól ismét 
azokat a határvédelmi szabályokat 
alkalmazza, amelyeket a koronaví-
rus-járvány első hulláma idején. Így 
külföldi állampolgárok csakis ala-
pos indokkal léphetnek az ország 
területére.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A járványhelyzet alakulása miatt a 
koronavírus első hulláma idején 
alkalmazott határvédelmi sza-

bályokhoz való visszatérésről döntött a 
magyar kormány – jelentette be Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter pénteken. Így fő szabály szerint 
szeptember 1-jétől külföldi állampolgárok 

nem léphetnek Magyarország területére, 
csak indokolt kivételekkel, a biztonsági 
szabályok megtartása mellett. A külföld-
ről hazatérő magyaroknak pedig 14 napig 
– vagy mindaddig, amíg két nap különb-
séggel két negatív tesztet nem tudnak 
bemutatni – karanténba kell vonulniuk 
– ismertette, jelezve, hogy a fertőzések 
többségében külföldi eredetűek.

A vírus veszélyezteti a gazdaságot, a 
munkahelyeket és a nyugodt iskolakezdést 
is – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aláhúz-
va: egyszerre kell gondoskodni a legin-
kább veszélyeztetett idősek biztonságáról, 
biztonságban kell tudni az iskolakezdésre 
készülő gyermekeket és a gazdaság zavar-
talan működését. A miniszter azt mondta, 
Európában a járvány második hulláma 
elkezdődött, a napi fertőzési adatok sok 

szempontból március végére, áprilisra 
emlékeztetnek. Magyarországon is nőtt a 
fertőzöttek száma, de az ország még így is 
jobban áll – tette hozzá.

Gulyás Gergely kifejtette: kivételt a rész-
letszabályok szerint – a korábbiakkal meg-
egyezően – a katonai konvojok, a kapcsolt 
vállalkozások közötti üzleti célú utazások 
jelentenek. Lehetőség lesz továbbá a korlá-
tozott sávban történő határátlépésre, illet-
ve a humanitárius folyosón való átutazás a 
jövőben is biztosított lesz a korábbi szabá-
lyoknak megfelelően. A sportesemények-
re külön szigorú szabályok vonatkoznak 
majd, és emellett diplomáciai és hivatalos 
utakra lesz mód. Az egyedi méltánylást 
igénylő esetekben az országos rendőrfő-
kapitány adhat mentességet – ismertette a 
miniszter.

A beutazás szigorításáról szóló bejelen-
tést követően a román külügyminisztéri-
um közölte: a budapesti román nagykö-
vetségen keresztül további tájékoztatást 
kért arról, hogyan érintik az intézkedések 
a Magyarországra, illetve Magyarországon 
keresztül utazó román állampolgárokat, 
különös tekintettel azokra, akik a határ 
mentén élnek, és a másik országban dol-
goznak. Szombaton egyeztetett egymással 
Szijjártó Péter magyar és Bogdan Aurescu 
román külügyminiszter, ennek nyomán a 
román külügy közölte: a Magyarországon 
való átutazás továbbra is az eddigi körül-
mények között, ugyanazokon a határát-
kelőkön keresztül történik. Aki át akar 
utazni Magyarországon, annak ezt 24 óra 
alatt meg kell tennie, és bizonyítania kell 
az úti célját. Nem korlátozzák a határ ro-
mán oldalán élő, de a magyar oldalon dol-
gozó személyek belépését sem. 

 » B. L.

A koronavírus-világjárvány miatti óvin-
tézkedések jegyében, számos korláto-

zás mellett, és máris övön aluli támadá-
sokkal kezdődött el pénteken a szeptember 
27-ére kitűzött önkormányzati választások 
kampánya. A kampányidőszak 30 napos, és 
szeptember 26-án, szombaton reggel 7 óra-
kor zárul. A kormány az utolsó pillanatban, 
csütörtökön este fogadta el a kampány ide-
jén érvényes járványügyi óvintézkedéseket. 

Ezek szerint mind a jelöltek, mind támo-
gatóik számára kötelező lesz a védőmaszk 
viselése a szabadtéri kampányrendezvénye-
ken és a kopogtatós kampány során is. A zárt 
térben zajló kampányrendezvényeken leg-
feljebb 50, a szabadtéri eseményeken pedig 
maximum 100 személy vehet részt, és min-
den rendezvényen kötelező lesz a maszk-
viselés, a biztonságos távolság betartása és 
a kézfertőtlenítés. Kötelező az egyméteres 
védőtávolság megtartása az eseményen 
részt vevők között, akkor is, ha a rendezvény 
utcán zajlik, a zárt térben tartott kampány-
rendezvények/gyűlések időtartama pedig 
nem haladhatja meg a 2 órát. A szabadtéri 
kampányrendezvényeken személyenként 4 
négyzetméternyi felületet kell biztosítani, és 
ezeket jól látható jelzésekkel el kell határolni 
egymástól. Az utcán zajló rendezvények ese-
tében legtöbb hatfős csoportokban vonul-
hatnak a résztvevők. A polgármestereknek 
kötelességük kijelölni a plakátolóhelyeket, 
ugyanakkor minden párt és választási szö-
vetség egyetlen, legtöbb 500 mm × 350 mm-

es plakátot helyezhet el egy pannón. A kam-
pány nyitó napján, pénteken máris botrány 
tört ki: olyan videó került nyilvánosságra, 
amelyen az USR–PLUS szövetség pólóiba 
öltözött, női parókát viselő, állítólagosan 
homoszexuális pártaktivisták a Bukarest 
melletti Voluntari városában osztogatnak 

szórólapokat. Az USR–PLUS közleményben 
tudatta, hogy a fi lmben látható személyek 
nem a párt aktivistái, és elítélte az akciót, a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) PSD „mocskos 
kampánya” részének nevezve azt. A gyanú 
szerint ugyanis a kamuvideót a PSD-hez kö-
zel álló személyek készíthették. 

Óvintézkedésekkel rajtolt el a kampány




