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Kétszáz fölött az egy nap alatt regisztrált halottak száma

Újabb rekordot döntött az egy nap alatt a koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhuny-
tak száma, miközben ismét tízezer közelébe emelkedett a fertőzéssel diagnosztizáltaké. 
A tegnap közzétett adatok szerint 38 863 tesztből 9799 lett pozitív, ami 25,21 százalékos 
arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma már 324 094. Rekordot döntött ugyanakkor a 
gyógyultak száma is: egy nap alatt 6678 személyt nyilvánítottak egészségesnek. Így eddig 
már 218 086-an gyógyultak ki a kórból. Egy nap alatt 203 fertőzött halt bele a kór szövőd-
ményeibe – közülük 196 krónikus beteg volt –, így az elhunytak száma 8389-re nőtt. A 
kórházakban 12 687 fertőzöttet ápoltak, közülük 1092-t intenzív osztályon.

 » RÖVIDEN

Csökken a PNL előnye,
küszöbön az RMDSZ
Csökken a kisebbségben kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) támogatott-
sága, miközben a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) már ott liheg a nyakában – derül 
ki a CURS közvélemény-kutató tegnap 
nyilvánosságra hozott felméréséből. 
A kutatás szerint a PNL 32, a PSD 29 
százalékon áll. A harmadik a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség (USR) 16 szá-
zalékkal, míg a negyedik helyen a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) áll 7 százalékos 
támogatottsággal. A Pro Romániát 6, az 
RMDSZ-t 5 százalékon mérték. A felmérés 
1067 fős mintán készült november 1. és 
10. között, a hibahatár 3 százalékos.

Nem lesz népszavazás
a büntetőügyesekről
Nem lehet már a december 6-ára kiírt 
parlamenti választásokkal egy időben 
népszavazást is tartani a büntetett előé-
letűek megválaszthatóságát korlátozó 
alkotmánymódosítási kezdeményezésről, 
miután az erről dönteni hivatott szenátus 
tegnapi ülése létszámhiány miatt határo-
zatképtelennek bizonyult. Az USR által 
támogatott alkotmánymódosítás ügye 
azért esett kútba, mert a kisebbségben 
kormányzó PNL bojkottálta a szenátus 
ülését, ugyanis a PSD a választások elha-
lasztásának ügyét is napirendre tűzte.

Az EB engedélyezi a Pfi zer és a
BioNTech oltóanyagának beszerzését
Az Európai Bizottság engedélyezi annak 
a szerződésnek a megkötését, mely 
akár 300 millió adag, koronavírus elleni 
oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi 
az amerikai Pfi zer és a német BioNTech 
vállalattól – jelentette be Erik Mamer, 
az Európai Bizottság szóvivője tegnap 
Brüsszelben. Ez a negyedik szerződés, 
amelyet az uniós bizottság koronavírus 
elleni vakcina beszerzése céljából köt 
gyógyszeripari cégekkel.

Biden szerint az Egyesült Államok
„visszatér a világpolitikába”
„Az Egyesült Államok visszatér a vi-
lágpolitikába” – jelentette ki Joe Biden 
demokrata elnökjelölt kedden Wilming-
tonban tartott sajtótájékoztatóján. Biden 
bizakodónak mondta magát, hogy helyre 
tudja állítani az országa iránti, szerinte 
elveszített „tiszteletet”. Kiemelte, hogy 
eddig már a világ hat vezető politikusával 
folytatott megbeszélést telefonon. Biden 
elmondta: kedden telefonon egyeztetett 
Emmanuel Macron francia államfővel, és 
megerősítette neki, hogy szeretné „újra 
dinamizálni a kétoldalú és a transzatlanti 
kapcsolatokat”, mégpedig a NATO és az 
Európai Unió révén. Nem sokkal Biden 
sajtótájékoztatója előtt Mike Pompeo 
külügyminiszter tartott sajtókonferenci-
át. Az amerikai diplomácia vezetője az 
újságíróknak arról beszélt: békés lesz az 
átmenet a második Trump-kormányhoz. 
Később hozzátette: a minisztérium min-
den lehetőségre felkészült.

Erdogan: véget ér az örmény megszállás
Recep Tayyip Erdogan török elnök 
tegnap Ankarában azt mondta, hogy a 
hegyi-karabahi fegyveres konfl iktust le-
záró orosz–azeri–örmény megállapodás 
nyomán felállítandó török–orosz köz-
pontnak köszönhetően véget ér „az azeri 
föld 28 éve tartó örmény megszállása”. 
Ismertette: Ankara és Moszkva tegnap 
reggel megállapodást írt alá a tűzszünet 
betartásának megfi gyelésével foglalko-
zó, kialakítandó török–orosz központot 
illetően, amelyet a Baku által elfoglalt 
területen hoznak létre.

TÖBB SZÁZ AKCIÓT HAJTOTT VÉGRE EGY IDŐBEN A DIICOT ÉS A RENDŐRSÉG

Lecsaptak a maffi  avezérekre
Nagyszabású akciót szerveztek 
tegnap a szervezett bűnözés elleni 
ügyészség munkatársai és a rend-
őrség egységei: külföldről hazatért 
román maffi  avezérekre és bandáik-
ra csaptak le.

 » BALOGH LEVENTE

A koronavírus-járvány miatt külföld-
ről hazatért román maffi  avezérek 
ellen indult tegnap hajtóvadászat, 

a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes 
Ügyosztály (DIICOT) és a rendőrség az or-
szág 28 megyéjében több száz házkutatást 

tartott egy időben. Az ügyészség közlése 
szerint a járványügyi helyzet miatt a kül-
földön működő csoportok fontos vezetői 
visszatértek az országba, és részben ismét 
elkezdték a bűnözői tevékenység szervezé-
sét. A DIICOT-ügyészek és a rendőrség ak-
ciója 24 különböző ügyben folytatott nyo-
mozást. Céljuk a szervezett bűnözés több 
formájában részt vevő bűnözői csoportok 
felszámolása, amelyek a magas kockáza-
tú kábítószer-kereskedelem, az emberke-
reskedelem, a prostituáltak futtatása, a 
migránskereskedelem, az uzsora, az inter-
netes bűnözés, az adócsalás, a pénzmo-
sás, a csempészet, a migránscsempészet, 
a csalás vagy zsarolás területén fejtik ki 

tevékenységüket. A DIICOT beszámolója 
szerint 386 helyen csaptak le. A rajtaütések 
apropóján tegnap Marcel Vela belügymi-
niszter arról beszélt: a tizenegyedik hónap 
tizenegyedik napja a bűnözők fekete nap-
jaként vonul be a történelembe. Elmondta, 
az utóbbi évek legnagyobb akciójának ke-
retében 619 egyidejű házkutatást és rajta-
ütést tartottak az ország egész területén a 
bűnözés csökkentése érdekében.

 Az akcióban több mint háromezer ren-
dőr, csendőr és határrendész vett részt, 
összesen 489 házkutatást és 130 rajtaütést 
tartottak. A tárcavezető számításai szerint 
a 21 bűnözői csoport összesen 190 millió lej 
és 160 ezer euró kárt okozott. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A magyar kormány továbbra is támogatja 
a határon túli magyar közösségek au-

tonómiáját – jelentette ki az Országgyűlés 
nemzeti összetartozás bizottságában Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes éves meghall-
gatásán, amelyen a kereszténydemokrata 
politikus az elmúlt tíz év nemzetpolitikai 
eredményeit úgy értékelte: „a megvalósult 
tények önmagukért beszélnek”. A tárca nél-
küli miniszter beszámolójában közölte, hogy 
az elmúlt tíz évben megtízszerezték a nem-
zetpolitikai célra fordított összegeket, 3000 
külhoni magyar szervezet és intézmény 
programjai váltak évről évre fenntartható-
vá. A kormány támogatásai és programjai 
a Kárpát-medence összes magyarlakta tele-
pülésére eljutottak, a honosítás történelmi 
igazságszolgáltatás volt, azzal megtörtént 
a nemzet közjogi egyesítése – sorolta. Az 
oktatásról szólva ismertette: a magyar gyer-
mekek között nőtt a magyar iskolákba irat-
kozók relatív aránya, mintegy ezer települé-
sen sikerült megtartani és növelni a magyar 
oktatásban részt vevők számát. Semjén 
Zsolt kiemelte: gazdaságfejlesztésre nagyon 
komoly összegeket fordítottak, több ezer 
külhoni magyar vállalkozásnak nyújtottak 
szakmai és anyagi támogatást. Megfogalma-
zása szerint a gazdaságfejlesztés „win-win 
szituáció”, mert jó az ottani magyarságnak, 
az ottani többségi nemzethez tartozónak, 
az országnak és a magyar gazdaságnak is. 
Balczó Zoltán (Jobbik) Semjén Zsoltnak a 

romániai helyhatósági választások kampá-
nyában tett üzenetével kapcsolatban tett fel 
kérdést a meghallgatáson, amely szerint „az 
RMDSZ az egyetlen olyan politikai szervezet, 
amely képes a magyar érdekek védelmére”. 
A miniszterelnök-helyettes erre reagálva azt 
közölte: „az erdélyi választók akaratából” 
egyedül az RMDSZ-nek van esélye a román 
parlamentbe való bejutásra, és a szövetség-
nek van politikai ereje, hogy képes legyen 
megvédeni a magyar közösségeket és embe-
reket. Ezért – hangoztatta – minden, ami az 
RMDSZ-t gyengíti, kárára válik a magyarság-
nak. Bencsik János (független) autonómiára 

vonatkozó kérdésére a miniszterelnök-he-
lyettes leszögezte: a magyar kormány soha 
nem adja fel a határon túli magyarság auto-
nómiatörekvéseinek támogatását. Azonban 
– jegyezte meg – minden nemzetrésznek 
magának kell kidolgoznia saját testre sza-
bott autonómiakoncepcióját vagy -koncepci-
óit, amelynek megvalósításához „a magyar 
állam minden segítséget megad”. Keresztes 
László Lóránt (LMP) felvetésére Semjén Zsolt 
arról is beszélt, hogy a Székely Nemzeti Ta-
nácsnak (SZNT) a nemzeti régiók védelmé-
ben indított aláírásgyűjtését „végig kell vinni 
az Európai Unióban”.

 » B. L.

Bár előfordulhat, hogy csupán a decem-
ber 6-ára kitűzött parlamenti választás 

előtti népszerűségvesztést igyekszik elke-
rülni az ország vezetése, egyelőre minden-
esetre azt mondják: nem kell az év végéig a 

tavaszihoz hasonló lezárástól tartani. Klaus 
Iohannis államfő közölte: nem mérlegelik 
a hatóságok az ország teljes lezárását sem 
most, sem a karácsonyi időszakban. Az 
elnök arról is beszélt: a hét elejétől életbe 
lépett korlátozó intézkedések kizárólagos 
célja az ország lakosságának védelme és 

az egészségügyi rendszerre nehezedő nyo-
más enyhítése. Rámutatott, egész Európá-
ban drámai a helyzet, a koronavírus most 
sokkal gyorsabban terjed, mint tavasszal, 
válságba sodorva számos európai ország 
egészségügyi rendszerét. Elmondta azt 
is: elkészült az oltási stratégia, és amint – 
várhatóan januárban – megérkezik az első 
adag vakcina, először az egészségügyi sze-
mélyzetet és a krónikus betegeket oltják be. 
Az elnök egyben arról is beszélt, a zárt tér-
ben működő élelmiszerpiacok és vásárcsar-
nokok bezárása jogos volt, és azzal vádolta 
a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy ki-
csinyes politikai játszma részeként döntött 
ezek megnyitásáról. Az államfő egyúttal 
úgy vélekedett: rendes időben meg kell tar-
tani a parlamenti választásokat, mert csak 
így vihetők tovább a várt demokratikus kez-
deményezések.
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Semjén: továbbra is támogatjuk az autonómiát

Egyelőre megúszhatjuk a teljes lezárást

Tízéves mérleg. Semjén Zsolt: a megvalósult tények önmagukért beszélnek




