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Miniszterveszély. Az Europol ironikus fi gyelmeztetése a Bode útjába eső települések lakóinak

 » RÖVIDEN

Ludovic Orban: vége
a diplomáciai kalandoknak
Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilat-
kozott a román diplomácia éves közgyű-
lése alkalmából: tíz hónapja javulóban 
van a romániai helyzet, és lejárt a „pártos 
politizálásból” fakadó „diplomáciai 
kalandok” ideje. „Romániában demokra-
tikus kormány van, egy olyan kormány, 
amely mélyen elkötelezett a demokrá-
cia védelme és az ország nemzetközi 
vállalásai mellett, elsősorban stratégiai 
partnereivel, az Amerikai Egyesült Álla-
mokkal, az Európai Unióval, a NATO-val 
szemben, de azoknak a szervezeteknek a 
tagjaival szemben is, amelyeknek Romá-
nia is tagja” – üzente a kormányfő.

Őrizetbe vették egy birminghami
késelés gyanúsítottját
Őrizetbe vették tegnap a közép-angliai 
Birmingham belvárosában előző nap 
elkövetett halálos késeléses támadás 
gyanúsítottját. A birminghami rendőrség 
tájékoztatása szerint a 27 éves férfi t haj-
nalban, a város Selly Oak nevű kerüle-
tében, egy lakásban vették őrizetbe gyil-
kosság és hétrendbeli gyilkossági kísérlet 
gyanújával. Kihallgatása megkezdődött. 
A késeléses támadássorozatban egy 23 
éves férfi  meghalt, egy 19 éves férfi  és egy 
32 éves nő életveszélyesen megsérült, 
öten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A 
rendőrség vasárnap közölte: nincsenek 
arra utaló jelek, hogy a támadásnak köze 
lenne a terrorizmushoz. Dominic Raab 
brit külügyminiszter szintén azt mondta: 
a kormánynak nincs olyan információja, 
hogy terrorcselekmény történt volna.

Megsértették a szakadárok
a kelet-ukrajnai tűzszünetet
Egymás után kétszer sértették meg 
vasárnap a Donyec-medencében a 
Moszkva által támogatott szakadárok a 
július vége óta életben lévő tűzszüne-
tet, aminek következtében egy ukrán 
katona életét vesztette, egy másik pedig 
megsebesült – hozta nyilvánosságra 
tegnapi jelentésében a kijevi hadművele-
ti parancsnokság. A július 27-re virradó-
an életbe léptetett fegyvernyugvás óta 
történtek ugyan elvétve provokációk a 
frontvonal mentén, de azóta eddig egyet-
len katona sem sebesült vagy halt meg.

Johnson: október közepe után már
nincs esély az idei megállapodásra
Boris Johnson brit miniszterelnök 
szerint Londonnak október közepéig 
egyezségre kell jutnia az Európai Unió-
val a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrend-
szer feltételeiről, mivel annál későbbi 
időpontban már nem lenne esély arra, 
hogy az új egyezmény életbe léphessen 
a december végéig tartó átmeneti idő-
szak lejárta előtt. Nagy-Britannia január 
31-én kilépett az EU-ból. Távozásának 
napján 11 hónapos átmeneti időszak 
kezdődött, amelynek legfontosabb célja 
az, hogy időt biztosítson a megállapo-
dásra a majdani kapcsolatok szabá-
lyairól. A brit kormány mindenekelőtt 
átfogó szabad kereskedelmi megállapo-
dást kíván elérni az Unióval.

Javult Alekszej Navalnĳ  állapota
Javult Alekszej Navalnij egészségi 
állapota – közölték tegnap a Berlinben 
ápolt orosz ellenzéki politikus orvosai. 
Navalnijt felébresztették a gyógyszerek-
kel fenntartott mesterséges kómából, és 
megkezdték fokozatos leszoktatását a 
gépi lélegeztetésről. A páciens egészségi 
állapota javult, megszólításra reagál, de 
továbbra sem lehet kizárni, hogy „sú-
lyos mérgezése” tartós hatásokkal jár.

ÉRDEKVÉDŐK: A MINISZTERNEK JÓVÁ KELLETT HAGYNIA A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉT

Rendőrszakszervezet: hazudik Bode
Hazugsággal vádolja az Europol 
rendőrszakszervezet Lucian Bode 
közlekedési minisztert a sofőrje által 
okozott baleset kapcsán.
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S zemérmetlenül hazudik az Europol 
rendőrszakszervezet szerint Luci-
an Bode közlekedési miniszter, aki 

azt állította: múlt vasárnapi balesete előtt 
nem ő utasította az őt szállító autó volán-
jánál ülő kormányőrt a közlekedési szabá-
lyok megszegésére. Mint arról beszámol-
tunk, az incidens körülményeit csütörtök 
óta a katonai ügyészség vizsgálja, miköz-
ben Bode azt állítja: neki nincs semmilyen 
felelőssége az ügyben.

Az Europol szakszervezet ugyanak-
kor azt állítja, ilyenkor szokásos eljárás 
szerint a kormányőr nem tehet semmit 
az általa szállított magas rangú személy 
jóváhagyása nélkül, mindenhez ki kell 
kérnie a beleegyezését, beleértve az út-
vonalat is, amelyen közlekednek majd. 
„A kormányőr áldozat, és személyesen fe-
lel majd Bode arroganciája miatt, illetve 
azért, mert annak kérésére törvényt sér-
tett” – szögezte le az Europol.

A szakszervezet szerint az eset kísér-
tetiesen hasonlít ahhoz a néhány évvel 
ezelőtti incidenshez, amely során egy 
motoros rendőr életét vesztette, amikor 
munkagödörbe hajtott Bukarestben, 
miközben éppen Gabriel Oprea akkori 
belügyminiszter konvoját vezette fel. Az 
Europol szerint ugyanúgy megpróbálják 
elhallgatni, illetve eltussolni az ügyet, 
hogy megőrizzék a „feddhetetlen” kor-
mány imázsát, miközben tiltott helyszí-

nen, a kormánypalotában dohányoznak, 
vagy arra utasítják alárendeltjeiket, 
hogy éjszaka bűnözőkkel találkozzanak, 
illetve funkciójukat kihasználva a közle-
kedési szabályokat betartó átlagemberek 
fölé helyezik magukat.

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap 
Bode védelmére kelt, és azt mondta: a 
kormányőrség autójában utazó, közhiva-
talt betöltő személynek nem áll jogában 
az utazás sebességével kapcsolatos kérést 
intézni az őt kísérő kormányőrhöz, csupán 
az úti célt és az érkezés időpontját közöl-
heti vele. Emellett a kormányőrségnek 
jogában áll bizonyos kérések teljesítését 
megtagadni. Orban szerint arról sem a 

miniszter dönt, hogy használjon-e az autó 
megkülönböztető jelzést.

Mint arról beszámoltunk, a baleset az 
Argeş megyei Drăganul településen, a 7-es 
főúton történt, miután a minisztert szállító 
autó egy videó tanúsága szerint többször is 
a folyamatos záróvonalat átlépve, a meg-
különböztető hang- és fényjelzéseket hasz-
nálva kocsisorokat előzött. Egy ilyen elő-
zés során aztán frontálisan ütközött egy, 
a szembejövő sávban szabályosan közle-
kedő autóval. A katonai ügyészség azt is 
vizsgálja, miért nem kapott tájékoztatást 
a kormányőrségtől a balesetről, holott az 
intézmények kötelessége lett volna értesí-
teni az ügyészséget. 

A szokásos, alacsonyabb vasárnapi teszt-
szám miatt ismét ezernél kevesebb új 

koronavírus-fertőzöttet találtak 24 óra alatt 
a tegnapi adatok szerint. A stratégiai kom-
munikációs törzs közölte: 883 új fertőzöttet 
diagnosztizáltak, ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma a járvány kezdete óta elérte a 95 897-
et. Az új, először tesztelt fertőzötteken kívül 
239 személynél a második teszt is pozitív lett. 
Eközben újabb 147 fertőzött gyógyult ki a 
betegségből, így a gyógyultak összlétszáma 

immár 40 454. Emellett 12 339 tünetmentes 
vírushordozót tíznapos kórházi megfi gyelés 
után engedtek haza.

24 óra alatt 33 személy halt bele a fertőzés 
szövődményeibe, ezzel az elhunytak szá-
ma már 3926. Mindannyian más, krónikus 
betegségben is szenvedtek. A kórházakban 
7325 fertőzöttet ápoltak, közülük 465-öt in-
tenzív osztályon.

Az adatok közzétételét megelőző 24 órá-
ban rendkívül kevés, 7247 tesztet végeztek, 

így nem csoda, ha a pozitív tesztek aránya 
12,18 százalék. A tesztekből 2634-et az érin-
tettek saját kérésére végeztek el. Az összes, 
eddig elvégzett teszt száma 1 945 738.

Házi elkülönítésben 10 100, hatóságiban 
6115 fertőzött tartózkodott. Eközben otthoni 
karanténban 33 865-en, hatóságiban 45-en 
voltak. A hatóságok 24 óra alatt 968 bírsá-
got róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos 
rendelkezések megsértése miatt, összesen 
201 025 lej értékben. (B. L.)
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Sajtóértesülések szerint ismeretlenek 
elrabolták tegnap Minszkben Marija 

Kalesznyikavát, a fehéroroszországi ellen-
zéki Koordinációs Tanács tagját. A Tut.by 
fehérorosz hírportál szemtanúkra hivatkoz-
va beszámolt arról, hogy hétfő reggel álarcos 
emberek betuszkolták Kalesznyikavát egy 
kisbuszba, amelyen Szvjaz (összeköttetés, 
kapcsolat) felirat állt, majd elhajtottak vele. 
Az esetről beszámoló szemtanú félelmében 
fotót nem készített erről. A hírportál szerint 
Kalesznyikava azóta nem válaszol a telefon-
hívásokra, a készüléke fogadja a hívásokat, 
de senki sem veszi fel. A Koordinációs Ta-
nács másik tagja, Makszim Znak is megerő-
sítette, hogy nem tud vele kapcsolatba lépni. 
A fehérorosz belügyminisztérium közölte, 

hogy nincs tudomása Kalesznyikava őrizet-
be vételéről, és vizsgálja az eltűnésével kap-
csolatos sajtóhírek helytállóságát. A hatósá-
gok korábban büntetőjogi eljárást indítottak 
a Koordinációs Tanács több tagja ellen a 
testület létrehozása miatt. Többet közülük – 
Kalesznyikavát is – beidézték kihallgatásra, 
ennek ellenére az ellenzéki testület folytat-
ta munkáját. Kalesznyikava az államfő, Al-
jakszandr Lukasenka egyik legkeményebb 
bírálója, és fontos szerepet játszott abban, 
hogy az augusztus 9-i elnökválasztás után – 
amelyet az ellenzék szerint elcsalt a hatalom 
– tömeges tüntetések és sztrájkok kezdődtek 
az országban. Ő az egyik elnökjelölt, Viktar 
Babarika kampányfőnöke volt, de Babarika 
letartóztatása után csatlakozott Szvjatlana 
Cihanouszkaja ellenzéki elnökjelölt támoga-
tóihoz. Augusztus 31-én jelentette be, hogy 

Babarika csapatával új pártot alapít, amely a 
Koordinációs Tanácstól függetlenül fog mű-
ködni.

Olha Csemadanava belügyi szóvivő teg-
nap arról tájékoztatott, hogy 633 embert vet-
tek őrizetbe a vasárnapi tüntetések idején. 
Szerte az országban 42 tömegmegmozdulás 
volt, amelyeken 31 ezer ember vett részt a 
belügyminisztérium összesítése szerint.

Fehéroroszországban az augusztus 9-én 
tartott az elnökválasztás óta rendszeresek a 
hatodszor is hatalomra került Aljakszandr 
Lukasenka államfő elleni tömegtüntetések, 
amelyeket a hatóságok kezdetben könyör-
telen brutalitással igyekeztek megfékezni. 
Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról 
számoltak be a fogva tartás során, és van-
nak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őri-
zetbe vették őket.

Ismét ezer alatt az új fertőzöttek száma

Elrabolták a fehérorosz ellenzéki vezetőt
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