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 » RÖVIDEN

Kérdéses választási időpont, Alexandru Rafi la a PSD listáján
Kérdésessé vált, hogy megtartják-e december 6-án a kisebbségi 
kormány által kiírt parlamenti választásokat, mivel a parlamentben 
erőfölényben lévő Szociáldemokrata Párt ismét a voksolás elhalasztá-
sát szorgalmazza a rohamosan gyorsuló koronavírus-járványra hivat-
kozva. Marcel Ciolacu házelnök, a PSD elnöke szerint a járványhelyzet 
ellenőrzése kicsúszott a kormány kezéből, és a napi négyezer új fertő-
zés közepette „kizárt” dolog választásokat rendezni, hiszen nem lehet 
legitim parlamentet választani, ha az emberek nem mennek szavazni. 
Ciolacu csütörtökön közölte, egyeztet Alexandru Rafi lával, a mikro-
biológiai társaság elnökével – aki tegnap este bejelentette, hogy a PSD 
színeiben indul a választáson – arról, hogy milyen a valós helyzet, és 
hogy megszervezhetők-e a választások. 

Ejtette a PSD Viorica Dăncilát és Carmen Dant
Nem számol a megújulóban levő Szociáldemokrata Párt (PSD) Viorica 
Dăncilă volt miniszterelnökkel és Carmen Dan korábbi belügyminisz-
terrel: a csütörtöki beszámolók szerint a párt Teleorman megyei szer-
vezete összeállította a megyei jelöltlistákat a decemberben esedékes 
parlamenti választásra, de egyikük sem számíthat parlamenti mandá-
tumra. A volt kormányfő föl sem került a listákra, míg Dan a szenátusi 
lista második helyére került, amely nem befutó. Dăncilă a hét elején 
arra panaszkodott: egykori mentora, a jelenleg börtönbüntetését töltő 
korábbi PSD-vezér, Liviu Dragnea érte el, hogy ne számoljanak vele.
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Á tvette szerdán a németországi 
Magdeburgban Klaus Iohan-

nis államfő az Ottó császár díjat, 
amelyet az indoklás szerint „az eu-
rópai egyesítés folyamatában ját-
szott szerepéért” kapott. A magde-
burgi dómban tartott ünnepélyes 
díjátadón Klaus Iohannis úgy fo-
galmazott: honfi társai nevében fo-
gadja el a rangos kitüntetést, mert 
a romániai nép európai értékek 
iránti elköteleződése bátorítja arra, 
hogy továbbra is az európai projekt 
megszilárdításán dolgozzék.

„Úgy gondolom, hogy ez a díj 
megerősíti hazám állandó hitét a 
béke és demokrácia eszméje által 
összefogott Európában. Ez a díj 
egyben biztatást jelent számomra, 
hogy továbbítsam a román állam-
polgároknak, különösen a fi ata-
loknak azt a meggyőződést, hogy 
együtt sikerül legyőznünk a mai 
világ nehézségeit” – mondta az 
államfő. Iohannis kifejtette, hisz 
benne, hogy Németország EU-el-
nöksége alatt az európai projekt 
olyan előrelépéseket tesz, ame-
lyek minden tagállamnak haszná-
ra válnak majd. Ebben számíthat 
Románia támogatására – tette hoz-
zá a díjazott.

Iohannis beszélt az európai szo-
lidaritás fontosságáról is, amely 
megkülönböztetett szerepet kap 
a jelenlegi egészségügyi válság 
körülményei között, és azt mond-
ta: a gazdasági újjáépítést célzó 
intézkedéscsomag egyértelműen 
az európai egység és szolidaritás 
bizonyítéka.

„A közelmúlt eseményei bebizo-
nyították, hogy nem az elszigetelő-
dés és az egyéni cselekedetek vagy 

a nacionalista beszűkülés jelenti a 
megoldást a tagállamok és polgá-
raik számára, hanem a közös fellé-
pés az európai kompetenciák meg-
erősítése érdekében” – jelentette 
ki, hozzátéve: a válság bebizonyí-
totta, hogy kölcsönösen függünk 
egymástól, nemcsak az Unión be-
lül, hanem globális viszonylatban 
is. „Ebből következik, hogy abban 
a meggyőződésünkben is megerő-
södtünk, hogy meg kell szilárdíta-
nunk a transzatlanti kapcsolatot, 
amely életbevágóan fontos szá-
munkra, és a nyugati civilizáció 
alapját képezi” – szögezte le.

A román államfőt Heiko Maas 
német külügyminiszter méltat-
ta, kijelentve, hogy Iohannis egy 
„nagy európai”, és „Németország 
barátja”.

Az Ottó császárról elnevezett dí-
jat kétévente ítélik oda olyan sze-
mélyiségeknek, akik sokat tettek 
az egységes Európáért, és kiemel-
kedő szerepet vállaltak az európai 
gondolkodás népszerűsítésében.

Mint ismeretes, Iohannisnak 
tavaly decemberben odaítélték 
a nemzetközi Károly-díjat is, 
amelyet májusban kellett volna 
átvennie, de őszre halasztották 
a koronavírus-járvány miatt. Az 
odaítélő bizottság szerint Iohann-
is „kiemelkedő küzdelmet folytat 
az európai értékekért, a szabadsá-
gért és a demokráciáért, a kisebb-
ségek védelméért és a kulturális 
sokszínűségért”.

Több erdélyi és magyarországi 
politikai szervezet is kérte, hogy 
a díjat ne adják Iohannisnak, mi-
után a román elnök április végén 
azzal vádolta a román szociálde-
mokratákat, gúnyolódva a magyar 
nyelvvel, hogy eladták Erdélyt a 
magyaroknak azt követően, hogy 
a román parlament egyik háza el-
fogadott „hallgatólagosan”, vita 
nélkül egy, a Székelyföld autonó-
miájáról szóló törvénytervezetet. 
Az elnököt ezért a magyarok elleni 
gyűlöletbeszédért megbírságolta a 
diszkriminációellenes tanács. 

Ottó császár díj az „érdemekért”

CSÜTÖRTÖKÖN SEM SÜLLYEDT 4000 ALÁ AZ ÚJONNAN DIAGNOSZTIZÁLT KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTEK SZÁMA

Betelőben a kórházak intenzív osztályai
Miközben már 720 fölé ugrott 
az intenzív osztályon ápolt 
koronavírus-fertőzöttek 
száma, a 24 óra alatt kiszűrt 
új fertőzötteké is 4000 fölött 
maradt.
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A z ország összes kórházá-
nak a koronavírusos bete-
gek számára kell elkülöní-

tenie az intenzív helyek 10, illetve 
a többi ágy 15 százalékát – jelen-
tette ki Nelu Tătaru egészségügyi 
miniszter csütörtökön Temesvá-
ron. Egyúttal felszólította a buka-
resti kórházakat, hogy mindenütt 
alakítsanak ki a koronavírusos 
betegek fogadására elkülönített 
részlegeket, mivel a fővárosban 
alig van már szabad ágy a Co-
vid-kórházakban, és országos 
szinten is betelt a fertőzöttek szá-
mára elkülönített helyek kéthar-
mada. Eközben az egy nappal ko-
rábbi nagyságrendhez hasonlóan 
alakult a 24 óra alatt koronavírus-
sal diagnosztizáltak száma a csü-

törtöki adatok szerint, miközben 
jelentősen megugrott a súlyos ál-
lapotban levő, intenzív osztályon 
ápolt betegek száma. A csütörtöki 
bejelentés szerint 4013 fertőzöttet 
találtak, ami csupán hárommal 

kevesebb a szerdainál. A több 
mint négyezer fertőzöttet 29 857 
tesztből szűrték ki, ami 13,44 szá-
zalékos arány, ez viszont maga-
sabb az egy nappal korábbinál. 
Az új fertőzötteken kívül 691 olyan 

személy van, akinek a második 
tesztje lett pozitív. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma már 168 490. A 
gyógyultak száma eközben 2295 
fővel 125 009-re nőtt. Ugyanakkor 
a kór szövődményeiben elhunyt 

73 újabb fertőzött mindegyike 
krónikus beteg volt. A halottak 
száma ezzel már 5674. A kórhá-
zakban 9611 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 721-et intenzív osztályon 
– egy nappal korábban ez a szám 
686 volt. A közel 30 ezer tesztből 
12 081-et az érintettek kérésére 
végeztek el, ezzel eddig már 2 
770 481 mintát értékeltek ki. Házi 
elkülönítésben 17190, hatósági-
ban 8986 fertőzött tartózkodott, 
míg otthoni karanténban 40 136, 
hatóságiban pedig 43 személy 
volt. Egy nap alatt Bukarestben 
(777), valamint Kolozs (227), Iaşi 
(200), Temes (175), Prahova (137), 
Brassó (130), Szeben (129), Fehér 
(126), Maros (123) és Suceava (116) 
megyében igazolták a legtöbb új 
koronavírusos esetet. 

Egyébként Raed Arafat kataszt-
rófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár szerdán este azt taná-
csolta a várható fejlemények kap-
csán, hogy senki se foglaljon kül-
földi nyaralást a téli szabadság 
idejére, mert nem tudni, mi lesz 
két-három hónap múlva, melyik 
ország hogy szigorít.

A „nagy európai”. A díj odaítélői szerint Klaus Iohannis közreműködött
„Európa egyesítésében”

Kemény szigorításokat vezetnek be Európa-szerte

A koronavírus-járvány megfékezésére a francia kormány rendeletben szerdán ismét kihirdette az 
egészségügyi rendkívüli állapotot, amely biztosítja a jogi keretet bizonyos korlátozásokhoz októ-
ber 17-én éjféltől az ország egész területén.  A maximális riasztási övezetekben, így Párizsban és az 
elővárosokban, valamint nyolc nagyvárosban (Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, 
Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) este 9 órától reggel 6 óráig kĳ árási tilalom 
lép életbe szombat éjféltől.  „A kĳ árási tilalom először négy hétig fog tartani, és a parlament elé 
megyünk a december 1-ig tartó hosszabbításért. Hat hét az az idő, ami jelenleg szükségesnek tűnik” – 
mondta Emmanuel Macron államfő. Szombattól egy fokozattal emelik Londonban a készenléti szintet 
a koronavírus-fertőzések terjedési ütemének megfékezése végett. A 9 millió lakosú brit fővárosban – 
Nyugat-Európa egyik legnagyobb városában – a jelenlegi közepes helyett a magas készenléti fokozat 
lép életbe. Ennek előírásai között szerepel, hogy a nem egy háztartásban élők nem tarthatnak összejö-
veteleket zárt terekben, így egymás lakásaiban sem. A vendéglátóhelyeknek 22 órakor be kell zárniuk. 
Katalónia két hétre bezáratja a vendéglátóegységeket, és több korlátozó intézkedést is bevezet, hogy 
a súlyosbodó járványügyi helyzetet visszájára fordítsa a térségben. Angela Merkel német kancellár 
szerda este Berlinben arról beszélt: már nem csupán fenyegető veszély, hanem tény, hogy robbanás-
szerűen, exponenciálisan növekedik a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban. A tartomá-
nyi kormányfők állandó egyeztető fóruma  – az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) – és a 
kancellár megbeszélésén megállapodtak a leginkább fertőzött térségekben, az úgynevezett hotspotok-
ban alkalmazandó új szabályokról, amelyek a többi között a vendéglátóhelyek nyitva tartásának és a 
nem egy háztartásban élők találkozásának korlátozásáról szólnak. (Hírösszefoglaló)




