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Tüntetők hatoltak be az örmény parla-
ment és kormány épületébe Jerevánban 

tegnapra virradóra. A demonstrálók az ellen 
tiltakoztak, hogy Nikol Pasinján örmény mi-
niszterelnök bejelentette: megállapodást írt 
alá a hegyi-karabahi fegyveres konfl iktus 
lezárásáról Ilham Aliyev azerbajdzsáni el-
nökkel és Vlagyimir Putyin orosz államfővel. 
Szakértők megadásként értékelték Pasinján 
bejelentését. A jereváni Köztársaság terén 
több ezren gyűltek össze spontán tiltakozó 
akcióra. Több százan hatoltak be a kormány 
épületébe, áttörtek a rendőrségi kordonon, 
és árulónak nevezték a miniszterelnököt.  A 

tüntetők feldúlták a kormány irodáit, szét-
törték a bútorokat, ajtókat, és kitörték az 
ablakokat. Egyesek a jelenleg fővárosi rezi-
denciáján tartózkodó Pasinján irodájáig is 
eljutottak.

Több száz tüntető bejutott a parlament 
üléstermébe is. „Nikol Pasinjánt követeljük. 
Ki hatalmazta fel arra, hogy ilyet aláírjon?” 
– hangoztatták a tiltakozók. A törvényhozás 
épülete körül álló tüntetők azt is követelték, 
hogy Onik Gaszparján vezérkari főnök vegye 
át a hatalmat. Pasinján időközben a Face-
bookon tett bejegyzésében ismét hangsú-
lyozta, hogy döntését a karabahi fegyveres 
konfl iktus lezárásáról a fronton kialakult 
helyzet tette szükségessé.

„Terroristák, Azerbajdzsán és a NATO egyik 
legjobb hadserege, a török hadsereg ellen 
harcoltunk. A fronton kialakult helyzet alap-
ján hoztuk meg a döntést” – hangsúlyozta a 
kormányfő. – Nem volt más választás, mint 
a nyilatkozat aláírása. Sok mindent el szeret-
nék mondani nektek ezzel a helyzettel kap-
csolatban, de egyelőre nem tudok, mert sza-
vaim veszélybe sodorhatják a katonákat, akik 
jelenleg a hadállásokban vannak.” A minisz-
terelnök egyben bejelentette, szigorúan meg 
fogják büntetni a zavargások felbujtóit. A do-
kumentum nem részletezte, hogy az örmény 
csapatoknak milyen területekről kell kivo-
nulniuk, de a megállapodás értelmében Jere-
vánnak november 15-éig a kelabdzsari régiót, 
november 20-áig az agdami régiót és gazahi 
régió megszállt területeit, december 1-jéig pe-
dig a lacsini régiót kell visszaszolgáltatnia Ba-
kunak, az Örményországot Hegyi-Karabahhal 
összekötő, öt kilométer szélességű, lacsini 
folyosó kivételével. A bejelentéssel összhang-
ban Oroszország megkezdte békefenntartó 
kontingens telepítését Hegyi-Karabahba, pár-
huzamosan az örmény fegyveres erők kivoná-
sával. Az orosz békefenntartók megbízatása 
öt évre szól, amely automatikusan további 
ötéves ciklusokra meghosszabbodhat, ha a 
felek hat hónappal a megállapodás lejárta 
előtt nem jelzik kilépési szándékukat.

Korábban Ilham Aliyev arról beszélt, hogy 
a tűzszünet ellenőrzését török és orosz bé-
kefenntartók közösen fogják ellátni. A török 
kontingens nagyságát nem közölte. Azerbaj-
dzsán egyébként elismerte, hogy véletlenül 
lelőtt egy orosz helikoptert Örményország lég-
terében, amiért az azeri  külügyminisztérium 
bocsánatot kért. 

Egyre fogyatkoznak a koronavíru-
sos betegek számára fenntartott 
intenzív terápiás ágyak a járvány 
terjedése miatt: a tegnapi adatok 
szerint már majdnem 1100 volt az 
intenzív osztályon ápolt fertőzöttek 
száma az országban.
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B ár az egy nap alatt újonnan diag-
nosztizált koronavírus-fertőzöttek 
száma az elmúlt heti adatokhoz ké-

pest alacsonyabb maradt, újabb szomorú 
rekordok dőltek meg Romániában: min-
den eddiginél többen haltak bele a fertőzés 
szövődményeibe, és az intenzív osztályon 
ápolt, súlyos fertőzöttek száma is megkö-
zelítette az 1100-at.

A 24 óra alatt kiszűrt új fertőzöttek szá-
ma 31 005 tesztből 7304, ami 23,56 száz-

lékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma már 314 295. A gyógyultak száma 
ugyanakkor újabb 4615 fővel, 211 408-ra 
nőtt.

Elhunyt 177 fertőzött a kór szövődmé-
nyeiben – ez minden eddiginél magasabb 
szám. Közülük 160 igazoltan krónikus be-
teg volt, a többiek kapcsán nem érkezett 
információ arról, hogy krónikus beteg-
ségben szenvedtek, vagy sem. Az elhuny-
tak száma ezzel már 8186. Kórházban is 
minden eddiginél több fertőzöttet ápoltak: 
12 727-et, közülük 1093-at intenzív osz-
tályon, ez is az eddigi legnagyobb szám. 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter ko-
rábban közölte: alapesetben 1200 intenzív 
terápiás ágy áll a koronavírusos betegek 
rendelkezésére, ezt szükség esetén 1500–
1600-ra tudják feltornászni.

Házi elkülönítésben 41 272, intézmé-
nyesben 12 767 fertőzött tartózkodott, míg 
otthoni karanténban 81 518-an, hatósági-
ban pedig 19-en voltak. A hatóságok 24 óra 

alatt 7927 bírságot róttak ki a veszélyhely-
zetben érvényes rendelkezések megszegé-
se miatt, összesen 1 111 531 lej értékben. 
Emellett négy esetben tettek feljelentést a 
járvány leküzdésének meghiúsítása miatt. 
Egyébként a járványhelyzet miatt a kor-
mány újabb 30 nappal meghosszabbítja a 
hónap közepén lejáró veszélyhelyzetet.

Ludovic Orban miniszterelnök hétfőn a 
parlamentben közölte, hogy a kabinet dol-
gozik a veszélyhelyzet meghosszabbítását 
előíró rendeleten. Leszögezte ugyanakkor: 
nem terveznek újabb megszorító intéz-
kedéseket. „Azt akarjuk, hogy a helyzet 
javuljon, a fertőzések száma csökkenjen, 
és fokozatosan, ahogy a fertőzések száma 
csökken, a tevékenység lassan visszatérjen 
a normálist megközelítő szintre” – han-
goztatta a liberális kormányfő.

 Ami Bukarest esetleges karantén alá 
helyezését illeti, Orban azt mondta: egy 
ilyen döntést a szakembereknek kell 
meghozniuk. 
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Meghosszabbította a magyar 
Országgyűlés a veszélyhelyzetet
Meghosszabbította az Országgyűlés a 
koronavírus-járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzet hatályát, miután tegnap 
megszavazta a járvány második hullá-
ma elleni védekezésről szóló törvényt. 
A képviselők 180 igen szavazattal, 1 
nem ellenében fogadták el Varga Judit 
igazságügyi miniszter előterjesztését. 
Az Országgyűlés ezzel felhatalmazta a 
kormányt, hogy a koronavírus-járvány 
miatt kihirdetett veszélyhelyzettel ösz-
szefüggésben hozott kormányrendeletek 
hatályát a most megszavazott törvény 
hatályvesztéséig – azaz a kihirdetését 
követő 90. napig – meghosszabbítsa. A 
parlament egyúttal megerősítette ezeket 
a kormányrendeleteket.

Csökkent az új esetek száma 
Németországban
Szeptember közepe óta először csökkent 
a regisztrált új koronavírus-fertőződések 
napi száma Németországban az egy hét-
tel korábbihoz képest a tegnap megjelent 
hivatalos adatok szerint. A Robert Koch 
országos közegészségügyi intézet (RKI) 
kimutatása szerint az előző 24 órában 
15 332 ember szervezetében mutatták ki 
az új típusú koronavírust (SARS-Cov-2). Ez 
ugyan csak húsz esettel kevesebb az egy 
héttel korábbi 15 352-nél, mégis jelentős 
fejlemény, mert legutóbb szeptember 
15-én volt a napi esetszám a hét nappal 
korábban feljegyzett érték alatt – muta-
tott rá a hírportálján közölt összeállításá-
ban a Die Welt.
 
Koronavírusban elhunyt Száeb Erekat
palesztin főtárgyaló
Elhunyt Száeb Erekat palesztin 
politikus, aki húsz éven át vezette 
az izraeli–palesztin béketárgyaláso-
kat – jelentette a Jediót Ahronót című 
újság hírportálja, a ynet tegnap. Száeb 
Erekat, a Palesztin Felszabadítási Szer-
vezet (PFSZ) főtitkára, a Ciszjordániát 
kormányzó Fatah párt egyik vezetője 
65 éves korában hunyt el SARS-CoV-2- 
vírus okozta  betegségben Izraelben, 
a jeruzsálemi Hadassza Ein Kerem 
kórházban. 

Trump új védelmi minisztert nevezett ki
Christopher C. Miller személyében új 
védelmi minisztert nevezett ki Donald 
Trump amerikai elnök, aki ezt hétfőn a 
Twitteren jelentette be. Az amerikai elnök 
közölte: Miller, aki az Országos Terrorelhá-
rító Központ igazgatója azonnali hatállyal 
ügyvezető miniszterként veszi át a munkát 
Mark Esper védelmi minisztertől. Az NBC 
televízió információi szerint Esper már a 
hétvégén megírta a lemondó levelét. A 
Pentagon hivatalosan nem kommentálta 
a minisztercserét, de az amerikai sajtóban 
felelevenítették, hogy Donald Trump 
és Mark Esper viszonya a nyár elején 
megromlott. Esper ugyanis akkor vissza-
utasította, hogy a Pentagon katonákat ve-
zényeljen az erőszakba torkolló tüntetések 
megfékezésére.

Az ukrán elnök is megfertőződött
Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek po-
zitív lett a koronavírustesztje – ezt ő maga 
hozta nyilvánosságra hétfőn közösségi 
oldalán. „Nincs olyan szerencsés ember 
a világon, aki számára a Covid–19 nem 
jelent veszélyt” – írta Facebook-bejegyzé-
sében. Közölte, hogy 37,5 fokos hőemelke-
dése van, de jól érzi magát. „Megígérem, 
hogy elszigetelem magam, és folytatom a 
munkát. A legtöbben legyőzik a Covid–19-
et. És én is túl fogom élni. Minden rend-
ben lesz!” – tette hozzá Zelenszkij. 

REKORDOT DÖNTÖTT A KORONAVÍRUS SZÖVŐDMÉNYEIBEN ELHUNYTAK SZÁMA

Közel 1100-an intenzív osztályon
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Visszakozik Örményország a karabahi konfl iktusban

Az Európai Unió 300 millió adag oltóanyagot vásárol a Pfi zertől és a BioNTechtől

Az Európai Bizottság lezárta a vakcinabeszerzésről szóló tárgyalásait az amerikai Pfi zer és a német BioNTech vállalatokkal a koronavírus 
elleni oltóanyag európai biztosítására – közölte Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője tegnap. Mamer elmonda, a tárgyalások a gyógy-
szeripar érintett szereplőivel lezárultak, az uniós biztosok ma hagyják jóvá a megállapodást. Ursula von der Leyen bizottsági elnök hétfőn 
egy Twitter-bejegyzésben közölte, hogy nemsokára megállapodást írnak alá a két céggel, amelynek révén az Európai Unió akár 300 millió 
adagot is vásárolhat az oltóanyagból. Von der Leyen azt követően tette a bejelentést, hogy a két cég közölte: kilencven százalékban hatásos 
lehet az általuk kifejlesztett kísérleti oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. Ursula von der Leyen tudatta: nemsokára megállapodást írnak 
alá a két céggel a vakcinák megvásárlásáról. A brüsszeli testület elnöke hozzáfűzte, hogy a vakcina hozzáférhetőségéig az embereknek be 
kell tartaniuk az óvintézkedéseket, és vigyázniuk kell egymásra. A bizottság már hónapokkal ezelőtt tájékozódó megbeszéléseket tartott 
több gyógyszervállalattal, többek között a Pzifer–BioNTech cégekkel. A testület szeptemberi tájékoztatása szerint a közös uniós beszerzésen 
alapuló tervezett szerződés lehetővé tenné, hogy valamennyi uniós tagállam megvegye az oltóanyagot, valamint azt is, hogy az alacsonyabb 
és közepes jövedelmű országok azt adományként kaphassák meg.  




