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Nem tágít. Marcel Ciolacu a belső bírálatok ellenére továbbra is kormányt buktatna

 » RÖVIDEN

A V4-ek polgárai beléphetnek
Magyarországra negatív teszttel
A lengyelek és a szlovákok is beléphet-
nek szeptember elseje után Magyar-
országra negatív koronavírusteszttel 
– közölte a magyar külgazdasági és 
külügyminiszter hétfő este. Szijjártó 
Péter kijelentette: a visegrádi országok 
kifejezetten sikeresen – és egymással 
szoros együttműködésben – védekeztek 
a koronavírus első hullámával szemben. 
Hétfőn többször egyeztettek személyesen 
Bledben, majd telefonon az éjféltől életbe 
lépő újabb, a védekezést szolgáló magyar 
intézkedésekről. Mindezek alapján az a 
döntés született, hogy a „cseh példát” 
kiterjesztik az egész V4-re. Így a magyar-
országi szállásukat korábban lefoglaló 
csehek, lengyelek és szlovákok egy – öt 
napnál nem régebbi – negatív teszttel 
beléphetnek Magyarországra, míg a 
visegrádi országokban korábban szállást 
foglaló magyaroknak is elég lesz egy 
negatív teszt a hazaérkezést követően. 
Eközben Didier Reynders jogérvényesü-
lésért és Ylva Johannson belpolitikáért 
felelős európai uniós biztos levélben 
fordult a magyar kormányhoz az utazási 
korlátozások bevezetése miatt. Christian 
Wigand, az Európai Bizottság illetékes 
szóvivője hangsúlyozta, hogy a korláto-
zások során Magyarország „nem diszkri-
minálhatja” az EU-tagállamok polgárait.

Donald Trump: az erőszakot
a szélsőbaloldali politikusok szítják
Az egyes amerikai városokban uralkodó 
erőszakot a rendőrség szerepét kicsinyítő 
szélsőbaloldali politikusok szítják – 
jelentette ki Donald Trump elnök a Fehér 
Házban tartott hétfő esti sajtókonferen-
ciáján. Az amerikai elnök hangsúlyozta: 
demokrata párti kihívója, Joe Biden „er-
kölcsi támogatást” nyújtott az erőszakba 
torkolló tüntetéseken felbukkanó van-
dáloknak. Korábban Trump a Twitteren 
azt írta, hogy Biden „sokkal inkább a ren-
dőrséget” okolja az erőszakért ahelyett, 
hogy az „anarchistákat, agitátorokat, 
fosztogatókat” tenné felelőssé.

Ankara párbeszédről beszél és fenyeget
Mevlüt Cavusoglu török külügyminisz-
ter tegnap megerősítette, hogy Ankara 
a Földközi-tenger keleti medencéjében 
található földgázmezőkről szóló nem-
zetközi vitában a párbeszéd, valamint 
olyan közös megoldás híve, amely az 
energiahordozó igazságos szétosztását 
eredményezi minden érintett fél szá-
mára. Ugyanakkor arra fi gyelmeztette 
Görögországot, hogy ha a sajtóhíresz-
telések igazak, és Athén a vonatkozó 
megállapodásnál nagyobb mértékben 
telepít fegyvereket a török partoktól 
mindössze két kilométerre fekvő görög 
Kasztelórizo (törökül Meis) szigetére, 
akkor „maga látja kárát”.

Morawiecki: a második világháborút
két totalitarizmus robbantotta ki
A második világháborút két totalitariz-
mus, a hitleri és a szovjet robbantotta 
ki, a Nyugat pedig passzív maradt a 
Lengyelország elleni kettős agresszió-
val szemben – hangsúlyozta Mateusz 
Morawiecki lengyel kormányfő tegnap a 
nyugat-lengyelországi Wielunban tartott 
évfordulós megemlékezésen. Morawiecki 
óriási hibának, mulasztásnak és elva-
kultságnak nevezte azt, hogy 81 évvel 
ezelőtt a nyugati országok tétlenek voltak 
a Lengyelországot 1939. szeptember 1-jén 
ért német agresszióval szemben, illetve 
akkor is, amikor a Szovjetunió ugyanazon 
évben, szeptember 17-én megtámadta és 
elfoglalta Lengyelország keleti területeit.

ELTÉRŐ ÁLLÁSPONTOK A PSD-BEN A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYRÓL – BÍRÁLJÁK CIOLACUT

Belső viták a szociáldemokratáknál
Belső konfl iktusokhoz vezetett a 
Szociáldemokrata Pártban (PSD), 
hogy hétfőn határozatképtelenség 
miatt még vitázni sem tudott a par-
lament a kormány ellen benyújtott 
bizalmatlansági indítványról. Bár 
Marcel Ciolacu pártelnök napiren-
den tartaná a kormánybuktatást, 
olyan hangok is vannak, amelyek 
szerint ez már nem időszerű. Többen 
Ciolacut bírálták.

 » BALOGH LEVENTE

E llentétesek az álláspontok a Szociál-
demokrata Párton (PSD) belül arról, 
hogy lemondjon-e a rendes őszi par-

lamenti ülésszak tegnapi kezdete után a 
nyári rendkívüli ülésszakban a kormány 
ellen benyújtott bizalmatlansági indít-
ványról szóló szavazásról annak nyomán, 
hogy hétfőn határozatképtelenség miatt 
nemhogy szavazni nem tudott a parla-
ment a kormánybuktató indítványról, de 
még a róla szóló vitát sem lehetett meg-
tartani. Marcel Ciolacu, a párt elnöke 
szerint nem mondanak le a kormány-
buktatásról. A politikus hétfőn este az 
Antena 3 hírtelevízióban arról beszélt: 
határozottan az a célja, hogy megtart-
sák a bizalmi szavazást, és kijelentette: 
a hétfői eseményeket nem tekinti ku-
darcnak, hiszen nem is szavaztak az in-
dítványról. Ciolacu szerint amennyiben 
lesz szavazás, az indítvány sikeres lesz.

A pártelnök nem közölte egyértelmű-
en, hogy a jelenleg a parlament előtt 
levő indítványról akar szavazást, vagy 
egy újat terjesztenek be, de egyik lehe-
tőséget sem zárta ki. Tegnap egyébként 
közösségi oldalán ment neki azoknak a 
PSD-beli árulóknak és a többi ellenzéki 
pártnak, akik, illetve amelyek hatalmon 
tartották a kormányt, és a kabinet mel-
lett őket is felelősnek nevezte a járvány 
nyomán bekövetkezett elhalálozásokért.

Alfred Simonis, a párt képviselőházi 
frakcióvezetője viszont más vélemé-
nyen van. Simonis úgy vélekedett, a 
rendes ülésszakban már nem időszerű 
az indítványról szóló szavazás napi-
rendre tűzése, hiszen a kormány amúgy 
is alkotmánybírósághoz fordult, mi-

vel alkotmányellenesnek tartja, hogy 
a rendkívüli ülésszakban nyújtottak be 
ellene bizalmatlansági indítványt. Azt 
is megjegyezte, hogy egyelőre túl korai 
egy esetleges új indítvány benyújtásáról 
beszélni. A frakcióvezető emellett azzal 
vádolta meg a liberálisokat, hogy egyen-
ként próbálták megvásárolni a törvény-
hozókat, hogy azok maradjanak távol az 
üléstől, és néhányuk esetében ez sike-
rült is. Egyúttal kétszínűséggel vádolta 
meg az ülést szintén bojkottáló ellenzéki 
pártokat.

Hasonlóan vélekedett Călin Popes-
cu-Tăriceanu volt liberális pártelnök-kor-
mányfő, a PSD-vel tavalyig koalícióban 
kormányzó Liberálisok és Demokraták 
Szövetségének (ALDE) elnöke is, aki sze-
rint a kormány csalás és hazugság révén 
maradt a helyén, mivel a rendelkezésére 
álló forrásokat a honatyák megvásárlá-
sára fordította.

Sorin Grindeanu volt miniszterelnök, 
a PSD első alelnöke tegnap kijelentet-
te: a hétfői események megmutatták, 
hogy a párt nem rendelkezik a kormány 
megbuktatásához szükséges többség-
gel. A PSD-n belül máris támadások in-
dultak a csupán nemrég megválasztott 
vezetőséggel szemben. Şerban Nicolae 
szenátor – aki a korábbi párelnök, Liviu 
Dragnea bizalmasának számít – nagy és 
megbocsáthatatlan szégyennek nevezte 
az indítvány kudarcát, Codrin Ştefănes-

cu volt pártfőtitkár pedig úgy vélekedett: 
Marcel Ciolacu pártelnök nem okolhatja 
kizárólag az üléstől távol maradt PSD-s 
politikusokat, mivel az ülés előtt tár-
gyalnia kellett volna a többi párttal, de 
ez nem sikerült. Szerinte többek között 
a kormányt nem kedvelő RMDSZ sem 
értette pontosan, mit is akarnak Ciola-
cu „tárgyalói”. Közölte, Ciolacu még az 
egyébként korrupció miatt tavaly három 
és fél év szabadságvesztésre ítélt Drag-
nea „éjszakai árnyékához sem ér fel”.

Nem kímélte az új pártvezért Eugen 
Teodorovici volt pénzügyminiszter sem, 
aki Ciolacu ellenjelöltje volt a tisztújító 
kongresszuson. Szerinte Ciolacu a libe-
rális kormány „lábtörlőjévé” vált, és már 
elnöksége első komolyabb kihívásánál 
kudarcot vallott. A kudarc első „áldoza-
ta” máris megvan: a PSD caracali alap-
szervezete kizárta soraiból Dan Ciocan 
képviselőt, aki egyike volt azon szociál-
demokrata törvényhozóknak, akik hét-
főn hiányoztak.

Mint arról beszámoltunk, miután a 
kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL), 
a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR), a Népi Mozgalom Párt (PMP) és 
az RMDSZ törvényhozói távol maradtak 
az üléstől, a határozatképességhez – és 
a kormánybuktatáshoz – szükséges 233 
helyett csupán 226 képviselő és szenátor 
volt jelen az ülésteremben, így az ülést 
berekesztették.

 » B. L.

M iközben a korábbi napokhoz képest 
nagyságrendekkel több teszt elvég-

zése után az elmúlt heti adatokhoz ké-
pest kevesebb új koronavírus-fertőzöttet 
regisztráltak 24 óra alatt, ismét rekordot 
döntött az egy nap alatt elhunytak, illetve 
az intenzív osztályon fekvő betegek száma 
– derült ki a tegnapi adatokból.

A stratégiai kommunikációs törzs közlése 
szerint egy nap alatt 1054 személyen mutat-
ták ki a fertőzést, ezzel az igazolt fertőzések 
száma a járvány kezdete óta 88 593-ra nőtt. 
Az újonnan diagnosztizáltak mellett 586 
személynek a második teszteredménye is 
pozitívnak bizonyult. A legtöbb új esetet Bu-
karestben (83), valamint Iaşi (95), Prahova 
(57) és Bákó (53) megyében igazolták. Eköz-
ben 24 óra alatt 585 újabb személy gyógyult 

ki a kórból, ezzel a gyógyultak száma már 
38 454. Emellett már 11 175 tünetmentes ví-
rushordozót engedtek haza a kórházból tíz-
napos megfi gyelés után.

Egy nap alatt 60 beteg halt bele a korona-
vírus-fertőzés okozta szövődményekbe, ami 
újabb rekord. Ezzel az elhalálozások száma 
3681-re nőtt. Az új áldozatok közül 58 króni-
kus beteg volt, egy esetében pedig az adatok 
közzétételéig nem érkezett értesítés más be-
tegségről. A kórházakban 7164 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 522-t intenzív osztályon.

Egy nap alatt 22 320 tesztet végeztek, ebből 
a pozitív tesztek aránya 4,72 százalék. Egyéb-
ként 13 517 tesztet végeztek a hivatalos egész-
ségügyi eljárás részeként, 8803-at pedig az 
érintettek kérésére. Az összes elvégzett teszt 
száma már 1 825 272. Házi elkülönítésben 
9294, hatóságiban 5880 fertőzött tartózko-
dott. Emellett 32 434-en voltak otthoni, 71-en 

pedig hatósági karanténban. A hatóságok 24 
óra alatt 639 esetben róttak ki bírságot a ve-
szélyhelyzet idején hatályos rendelkezések 
megsértése miatt, összesen 106 300 lej érték-
ben. Emellett két esetben tettek feljelentést 
a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

Eddig 6590, külföldön élő román állam-
polgár szervezetében mutatták ki a korona-
vírust, közülük 126-an haltak bele a kór szö-
vődményeibe.

Egyébként Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter még hétfőn este arról beszélt: az 
egészségügyi illetékesek azzal számoltak, 
hogy a vendéglők belső tereinek, illetve a 
mozik és színházak tegnapi megnyitása, il-
letve a közelgő iskolakezdés nyomán akár 
napi 1500 is lehet az új esetszám – már ak-
kor, ha az emberek betartják a korlátozáso-
kat. A miniszter szerint ebben az esetben az 
egészségügy meg tud birkózni a járvánnyal. 

Kevesebb az új fertőzött, rekordszámú elhunyt
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