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Mindenki szavazhat. A választási hatóság vezetője szerint sokan pótlistára kerülnek

 » RÖVIDEN

Jövő hétfőtől Angliában nem
tartózkodhat együtt hatnál több ember
Hat főben korlátozza jövő héttől Angli-
ában a brit kormány azoknak a szá-
mát, akik épületekben és szabadtéren 
összegyűlhetnek, miután az utóbbi 
napokban jelentősen emelkedett az 
újonnan kimutatott koronavírus-fertőzé-
sek száma. A Downing Street által tegnap 
hajnalban ismertetett intézkedés alapján 
jövő hétfőtől a parkokban, az éttermek-
ben, a pubokban és egyéb közösségi 
létesítményekben hatnál több, nem egy 
háztartásban élő ember nem gyűlhet 
össze egymás közvetlen közelében. A 
rendelkezés vonatkozik a magánlaká-
sokra is, nem terjed ki ugyanakkor az 
iskolákra, a munkahelyekre, a szervezett 
csapatsporteseményekre, valamint az 
esküvőkre és a temetésekre. A korlátozás 
alól mentesülő események és helyszínek 
teljes listáját a brit kormány a héten 
közzéteszi.

Tüzek egy görögországi
menekülttáborban
Több tűz is kiütött tegnapra virradóra a 
Leszbosz szigetén található Moria mene-
külttáborban Görögországban, a lángok 
eloltásában azonban táborlakók táma-
dásai akadályozták a tűzoltókat. Helyi 
sajtójelentések szerint több lakókonténer 
kigyulladt, ami miatt a hatóságok elren-
delték a létesítmény kiürítését. Az ERT 
közszolgálati rádió tudósítása szerint 
időközben már majdnem mindenkit eva-
kuáltak a szinte teljesen lángokban álló 
táborból. A tűzoltók munkáját hátráltat-
ták az erős széllökések, amelyek tovább 
szították a lángokat. A helyszínen tevé-
kenykedő segélyszervezetek és önkéntes 
segítők a közösségi médiában arról adtak 
hírt, hogy egyes emberek menekülési 
útvonalát elzárta a tűz és az erős füst. A 
tűz okairól egyelőre ellentmondásosak 
az értesülések: a tábor egyes lakói azt 
állítják, hogy a szigetlakók gyújtogattak, 
míg más információk szerint a migránsok 
okozták a tüzet, és aztán akadályozták a 
tűzoltók munkavégzését.

Felfüggesztették egy oltás tesztelését
Biztonsági okokból felfüggesztették az 
AstraZeneca brit–svéd tulajdonban lévő 
gyógyszergyár koronavírus elleni vak-
cinájának tesztelését, miután az egyik 
tesztalanynál feltételezhetően súlyos 
egészségügyi probléma lépett fel, adta 
hírül a Stat News egészségügyi hírportál 
kedden. Az AstraZeneca és az Oxfordi 
Egyetem által kidolgozott, koronaví-
rus elleni védőoltást a többi között az 
Egyesült Államokban és Nagy-Britanni-
ában tesztelik. Az egészségügyi prob-
léma az Egyesült Királyságban kezelt 
egyik páciensnél lépett fel. A Stat News 
ugyanakkor közölte: a beteg várhatóan 
meggyógyul. A The New York Times 
jól értesült forrástól úgy tudja, hogy az 
egészségügyi probléma gerincvelő-gyul-
ladást takar, amelyet vírusfertőzés is 
okozhat. A vállalat szerint pusztán 
rutinintézkedésről van szó. 

Pokolgép robbant az afgán alelnök
autókonvoja mellett Kabulban
Út mentén elhelyezett pokolgép robbant 
tegnap az Amrullah Száleh afgán alelnö-
köt szállító autókonvoj mellett Kabulban, 
ketten meghaltak, az alelnök sértetlen 
maradt. Az afgán egészségügyi minisz-
térium közölte: két holttestet találtak a 
robbantás helyszínén, és legkevesebb 
12-en megsebesültek. Az AFP francia 
hírügynökség magát megnevezni nem kí-
vánó afgán hivatalos forrásra hivatkozva 
azt közölte, öngyilkos merénylet történt.

AEP: PÓTLISTÁRA KERÜL, AKI SZEPTEMBER 4. UTÁN JELENTETTE BE IDEIGLENES LAKCÍMÉT

Senkit sem zárnak ki a voksolásból
Az is részt vehet a szeptember végi 
önkormányzati választáson, aki 
péntekig nem regisztráltatta ideig-
lenes lakcímét, az ilyen polgárok 
pótlistán szavaznak majd – nyug-
tatta meg a kedélyeket az Állandó 
Választási Hatóság.

 » BALOGH LEVENTE

N em tagadják meg a szeptember 27-i 
önkormányzati választáson való 
szavazás jogát azoktól, akik szep-

tember 4-éig nem jelentették be hivata-
losan ideiglenes lakhelyüket – szögezte 
le Constantin Mitulețu Buică, az Állandó 
Választási Hatóság (AEP) elnöke annak 
nyomán, hogy a Központi Választási Iroda 
(BEC) hétfőn este olyan határozatot foga-
dott el, amely homályosan fogalmazott 
ebben a kérdésben.

Mitulețu Buică kedden este elmondta, a 
hatályos törvények értelmében a választó-
joggal bíró polgárok az állandó és az ide-
iglenes lakhelyükön is szavazhatnak. „A 
BEC határozata nem vonja meg a szavazati 
jogot azoktól, akik szeptember 4-e után 
változtattak lakcímet. Aki szeptember 4-e 
előtt tett így, az kérhette, hogy a neve ál-
landó választói névjegyzékbe kerüljön 
be. Aki nem kérte ezt, az a szavazókörben 
pótlistára iratkozhat fel. Ugyanígy pótlis-

tán szavazhat az is, akinek szeptember 4-e 
után módosult a lakcíme” – közölte az AEP 
vezetője.

A BEC által hétfőn elfogadott határozat 
értelmében az a választópolgár, aki leg-
később szeptember 4-éig az állandó lak-
helyétől eltérő lakcímet jelentett be, csak 
abban a szavazókörben voksolhat, amely-
hez a személyi igazolványban szereplő új 
lakcím tartozik, és pótlistára kerül fel, ha 
korábban nem kérte, hogy a neve az állan-
dó listán szerepeljen. Ennek nyomán több 
civil szervezet és jogász is tisztázást kért, 
mivel egyes értelmezések szerint ez meg-
fosztotta volna a szavazás jogától azokat, 
akik szeptember 4-éig nem jelentették be 

új, ideiglenes lakcímüket. A BEC egyéb-
ként egy könnyítésről is döntött: akiknek 
március 1. és szeptember 27. között jár le a 
személyi igazolványa, részt vehet a válasz-
táson. Ez a döntés a koronavírus-járvány 
miatt született.

Klaus Iohannis államfő tegnap este le-
szögezte: a meghozott óvintézkedések 
nyomán a választást meg lehet rendezni. 
Hozátette: a megmérettetést nem lehet a 
végtelenségig halogatni, az ugyanis csök-
kentené az elöljárók legitimitását. Egyben 
ismét kampánykirohanást intézett a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) ellen, mondván: 
az teljesíthetetlen ígéretekkel próbálja 
megtéveszteni a közvéleményt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M iközben kiderült, hol tartózkodik a 
hétfőn elrabolt fehérorosz ellenzéki 

vezető, Marija Kalesznyikava, arra is fény de-
rült, hogy tényleg nem önszántából hagyta 
el Fehéroroszországot az a két ellenzéki, aki 
kedd hajnalban lépte át az ukrán határt. A 
Tut.by hírportál szerint Kalesznyikavára az 
egyes számú minszki fogházban bukkan-
tak rá, ahol előzetes letartóztatásban ül. Az 
ellenzék úgynevezett „nyomozó csoportja” 
derítette ki, hová vitték. A jelenlegi adatok 
szerint a belorusz hatóságok büntetőeljárást 
indítottak az ellenzéki vezető ellen. A vád 
nyilvános felhívás hatalomátvételre, vala-
mint a nemzetbiztonság aláásása tömeg-
kommunikációs eszközökkel és internettel. 

Tegnap arra is fény derült, hogy a fehér-
orosz ellenzék nem tud kapcsolatba lépni 
az egyik aktivistájával, Makszim Znakkal. 
A férfi val interjú közben szakadt meg  a vi-
deóchat-kapcsolat, amikor éppen azt mond-
ta: „mintha bejött volna valaki…”. Később 
SMS-t küldött a rádió producerének, amely 
egyetlen szót tartalmazott: „Maszkok”. 
Eközben kedd este Kijevben tartott sajtótá-

jékoztatóján Kalesznyikava két társa, Anton 
Radnenkav és Ivan Kravcav elmondta: előző 
nap vették őket őrizetbe Marija Kalesznyi-
kava házában, ahová utóbbi eltűnése után 
mentek, hogy kiderítsék, valóban elrabol-
ták-e őt. Kravcav szavai szerint ők ketten 
csak „mellékszereplők” voltak, a hatóságok 
célja az volt, hogy Kalesznyikavát eltávolít-
sák az országból. „A fő feladat, amennyire 
megértettem, éppen az volt, hogy Marija 
Kalesznyikava külföldre kerüljön, és ez ért-
hetetlen médiahátteret teremtsen. Ebben az 
értelemben ennek a feladatnak az eszközei 
voltunk, vagyis nem személyesen hozzánk 
kapcsolódott, hanem Marija személyéhez 
és ahhoz a tekintélyhez, amelyet a társada-
lomban élvez” – fogalmazott Kravcav. Hoz-
zátette: ezért az volt az elképzelés, hogy ők 
hárman egy autóban ülve áthajtanak Ukraj-
nába a határon. Radnenkav elmondta, hogy 
míg ők ketten az autóban ültek, meghozták 
Kalesznyikavát. „Elég zajosan történt, vagy-
is hallani lehetett, hogy erővel vonszolják, 
hogy ellenáll. Erőszakkal a hátsó ülésre lök-
ték (...) Azt kiabálta, hogy nem megy sehova. 
Amikor a kocsiban ült, és meglátta az útle-
velét elöl, azonnal elvette, és apró darabokra 

tépte. Majd fogta ezeket a darabokat, ösz-
szegyűrte és kidobta az ablakon azoknak az 
ismeretlen fi ataloknak, akik körülvették az 
autót” – mesélte el a történteket Radenkav. 

Aljakszandr Lukansenka fehérorosz elnök 
közben kedden orosz újságíróknak adott in-
terjújában arról beszélt: Fehéroroszország 
tárgyalásokat folytat Ukrajnával Kravcavnak 
és Radnenkavnak a kiadatásáról. Lukasenka 
ismételten leszögezte, hogy nem hajlandó 
tárgyalni az ellenzék által létrehozott Koor-
dinációs Tanáccsal, ellenben kész folytatni 
az integrációt Oroszországgal. Hangoztatta, 
hogy azért nem tárgyal a tanáccsal, mert 
nem tudja, „kik ezek az emberek”, és nem 
tartja őket ellenzéknek. Az elnök szerint a 
tanács javaslatai katasztrófát jelentenének 
ca fehérorosz népnek. „Készek vagyunk 
folytatni az integrációt Oroszországgal, de 
először a szövetségi állammal kapcsolatban 
már létező tervek keretében ki kell ténylege-
sen dolgozni az intézményeket” – mondta 
Lukasenka.

Eközben tegnap Vilniusban Szvjatlana Ci-
hanouszkaja volt fehérorosz ellenzéki elnök-
jelölt azt mondta: a fehéroroszországi tünte-
tések sohasem irányultak Oroszország ellen. 

Az előző napinál lényegesen több teszt-
tel is 1300 alatt maradt az egy nap alatt 

koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált sze-
mélyek száma: a stratégiai kommunikációs 
törzs közlése szerint 1271 személy szervezeté-
ben mutatták ki a kórokozót. Ezzel 98 304-re 
nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Eközben az 
új fertőzöttek mellett 642 olyan személy van, 
akinek a második tesztje lett pozitív. A gyó-
gyultak száma már 41 002-re nőtt, emellett 12 

557 tünetmentes vírushordozót tíznapos kór-
házi megfi gyelést követően engedtek haza. 
A fertőzés szövődményei következtében el-
hunytak száma immár 4018, miután egy nap 
alatt újabb 51 fertőzött halt meg. Közülük 
49-en jórészt idős, krónikus betegek voltak. 
A kórházakban 7137 fertőzöttet ápoltak, kö-
zülük 459-et intenzív osztályon. 24 óra alatt 
24 043 tesztet végeztek el, ebből 8901-et az 
érintettek kérésére. A pozitív tesztek aránya 

5,23 százalék. Az összes elvégzett teszt szá-
ma immár 1 990 587. Házi elkülönítésben 10 
215 fertőzött, hatóságiban 6035 tartózkodott. 
Emellett 34 412-en otthoni, 11-en pedig ható-
sági karanténban voltak. A hatóságok 24 óra 
alatt 544 bírságot róttak ki a veszélyhelyzet 
idején hatályos rendelkezések megsértése 
miatt, összesen 136 200 lej értékben. Emel-
lett egy esetben tettek feljelentést a járvány 
leküzdésének meghiúsítása miatt. (B. L.)

Tényleg „kirúgták” a fehérorosz ellenzékieket

Meghaladta a négyezret a halottak száma




