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Rekordfogás. Marcel Vela diadalmasan jelentette be az akció eredményeit

 » RÖVIDEN

A kommunisták által kitelepítettekről tesznek közzé iratot
Több tízezer, a kommunista rendszer idején történt kitelepítésekre 
vonatkozó iratot hoznak nyilvánosságra – közölte csütörtökön a 
korszak titkosrendőrségének (Szekuritáte) aktáit tanulmányozó 
országos bizottság (CNSAS). A bizottság honlapján csaknem 56 500 
iratot tesznek elérhetővé arról, hogy kiket helyezett kényszerlak-
helyre politikai okokból a Szekuritáté. A dokumentumok közzététele 
segíthet azoknak az egykori áldozatoknak és leszármazottaiknak, 
akik az idén elfogadott 2020/130-as törvénymódosítás értelmében 
anyagi juttatásra jogosultak a kommunista hatalom meghurcoltatá-
sai miatt. Emellett a külföldre deportált vagy börtönbüntetésre ítélt 
és bezárt személyek felkutatásában, valamint az egykori üldözöttek 
életútjának dokumentálásában is támaszt nyújthat az adatbázis – 
olvasható a CNSAS közleményében. A kényszerlakhelyre való kite-
lepítési iratok a http://cnsas.ro/fi se_cartoteca.html címen érhetők el.

Gépkocsi hajtott egy londoni rendőrőrs bejáratának
Gépkocsi hajtott szerda este egy londoni rendőrőrs bejáratának. Sérü-
lés a rendőrségi tájékoztatás szerint nem történt, egy embert a helyszí-
nen őrizetbe vettek. A Scotland Yard beszámolója szerint az incidens 
az észak-londoni Edmonton kerület rendőrkapitányságánál történt, 
amelyet kiürítettek és kordonnal vettek körül. A londoni rendőrség kö-
zölte, hogy az incidenssel összefüggésben egy férfi t őrizetbe vettek. A 
videófelvételeken az látszik, hogy a rendőrőrs üvegajtajánál egy sötét 
színű gépkocsi áll, és valaki az épület előtt folyadékot önt az úttestre, 
majd meggyújtja. A lángokat ezután a rendőrök egy tűzoltó készülék-
kel gyorsan eloltják, majd egy világos ruhás férfi t a földre tepernek.

Moszkva válaszszankciókat vezet be Berlin és Párizs ellen
Válaszszankciókat vezet be a Navalnij-üggyel kapcsolatban Oroszor-
szág a német és a francia vezetés szerveinek képviselői ellen  – jelen-
tette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön Moszkvában 
orosz sajtóorgánumoknak, a világpolitika aktuális kérdéseiről nyilat-
kozva. Mint mondta, az orosz fél nem zárhatja ki annak lehetőségét, 
hogy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust Németországban 
vagy azon a repülőgépen mérgezték meg harci méreganyaggal, amely-
lyel Omszkból berlini gyógykezelésre szállították. „Felmerül a kérdés, 
hogy kik voltak ennek a repülőgépnek a fedélzetén az orvosokon 
kívül” – fogalmazott Lavrov.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Donald Trump amerikai elnök 
jogászai újabb perkeresetet 

nyújtottak be, Georgiában pedig 
elrendelték az újraszámlálást szer-
dán. Az amerikai elnök jogász-
csapata a szövetségi bírósághoz 
nyújtott be keresetet a michigani 
választási eredmények érvényesí-
tésének felfüggesztése érdekében. 
Michiganben Donald Trumpnak – 
az amerikai sajtóban megjelent és 
még nem hivatalos adatok szerint 
– mintegy 148 ezerrel kevesebb 
voksa van, mint kihívójának, Joe 
Bidennek.  Érvelésükben az elnök 
jogászai feltételezett választási 
szabálytalanságokra hivatkoznak. 
A michigani választásokért fele-

lős hatóság szóvivője, Jake Rollow 
közleményben utasította vissza 
a perkeresetben megfogalmazott 
állításokat. „Ez nem változtat az 
igazságon: a választásokat Mi-
chiganben tisztességesen, bizton-
ságosan, átláthatóan rendezték 
meg, és az eredmények pontosan 
tükrözik az emberek akaratát” – 
fogalmazott Rollow. 

A déli Georgiában szerdán hiva-
talosan is elrendelték a szavazatok 
kézzel történő, teljes újraszámlálá-
sát. Brad Raff ensperger, a válasz-
tásokért is felelős államminiszter 
szerda délelőtti sajtótájékoztatóján 
jelentette be, hogy minden egyes 
megyében kézzel számolják újra a 
szavazatokat. A két politikus között 
ugyanis túl kicsi a szavazatkülönb-

ség – fogalmazott Raff ensperger. 
Brian Kemp, Georgia republikánus 
kormányzója már kedden jelezte, 
hogy csakis a jogszerű szavazato-
kat számlálják újra. A november 
3-án tartott választások után négy 
tagállamban – Észak-Karoliná-
ban, Georgiában, Arizonában és 
Alaszkában – még mindig nincs 
végeredmény, Pennsylvaniában és 
Nevadában pedig Donald Trump 
jogászcsapata már benyújtotta a 
perkereseteket.

Donald Trump elnök szerdai 
Twitter-bejegyzései egyikében is-
mételten választási csalásról írt. 
Mint fogalmazott: a választási fo-
lyamatot „rakás korrupció és tisz-
tességtelenség” jellemezte.   „Győz-
ni fogunk” – írta az elnök.

 » B. L.

Rekordmértékűnek nevezte csü-
törtökön Marcel Vela belügy-

miniszter az egy nappal korábbi, 
nagyszabású, egész országra ki-
terjedő rendőrségi akciót: mint 
elmondta, összesen 465 személyt 
állítottak elő, közülük pedig 98-
at őrizetbe is vettek. A miniszter 
szerint az akció sikeres volt, a 98 
őrizetbe vétel mellett 27 személyt 
bírói felügyelet alá helyeztek. 
Emellett 19, szökésben lévő, körö-
zés alatt álló személyt is elfogtak és 
börtönbe vittek.

Eközben elkoboztak 33,5 kilog-
rammnyi kábítószert, nyolc lu-
xusautót, négy és fél kilogramm 
aranyat és háromtonnányi alko-
holt. Lefoglaltak 14, engedély nél-
kül tartott fegyvert, néhány száz 
töltényt, valamint 870 ezer lejt, 
211 ezer eurót, 100 dollárt és 8500 
angol fontot. Továbbá 15 millió lej 
értékű vagyonelemet zároltak, ez 
40 gépkocsit és 12 ingatlant jelent.

A miniszter egyúttal közölte, a 
hasonló jellegű hatósági akciók 
folytatódnak, és megismételte ko-
rábbi kijelentését, miszerint min-
den marad, ahogy ígérte: a ható-
ságok rajta tartják a szemüket a 
bűnözőkön.

Mint megírtuk, az utóbbi évek 
legnagyobb akciójának keretében 

619 egyidejű házkutatást és raj-
taütést tartottak az ország egész 
területén a bűnözés csökkentése 
érdekében. Az akcióban több mint 
háromezer rendőr, csendőr és ha-
tárrendész vett részt, összesen 489 
házkutatást és 130 rajtaütést tartot-
tak. A házkutatások közül a leg-
több, 386 a szervezett bűnözéssel 
kapcsolatos ügyben történt.

A tárcavezető számításai sze-
rint a 21 bűnözői csoport összesen 
190 millió lej és 160 ezer euró kárt 
okozott. Szerdán elsősorban a ko-
ronavírus-járvány miatt külföldről 
hazatért román maffi  avezérek el-
len indult hajtóvadászat, a Szer-
vezettbűnözés- és Terrorellenes 

Ügyosztály (DIICOT) és a rendőrség 
az ország 28 megyéjében több száz 
házkutatást tartott egy időben.

A DIICOT-ügyészek és a rendőr-
ség akciója 24 különböző ügyben 
folytatott nyomozás eredménye. 
Céljuk a szervezett bűnözés több 
formájában részt vevő bűnözői 
csoportok felszámolása, amelyek 
a magas kockázatú kábítószer-ke-
reskedelem, az emberkereskede-
lem, a prostituáltak futtatása, a 
migránskereskedelem, az uzsora, 
az internetes bűnözés, az adócsa-
lás, a pénzmosás, a csempészet, a 
migránscsempészet, a csalás vagy 
zsarolás területén fejtik ki tevé-
kenységüket.

„Gyümölcsöző” volt a rendőrségi akció

Georgiában elrendelték az újraszámlálást

ÚJ REKORDOT DÖNTÖTT AZ INTENZÍV OSZTÁLYON ÁPOLTAK SZÁMA, DE A GYÓGYULTAKÉ IS – IOHANNIS ÓV A PÁNIKKELTÉSTŐL

Ismét több mint tízezer diagnosztizált fertőzött
Ismét kedvezőtlen adatok 
láttak napvilágot a koronaví-
rus-járvány kapcsán: megha-
ladta a 10 100-at az új fertőzöt-
tek száma, egyre telítődnek az 
intenzív osztályok, és kórház-
ba is egyre többen kerülnek.

 » BALOGH LEVENTE

T öbbnapnyi alacsonyabb 
esetszám után ismét tízezer 
fölé ugrott az egy nap alatt 

koronavírussal diagnosztizáltak 

száma a csütörtöki adatok sze-
rint: 35 762 tesztből 10 142 lett po-
zitív, ami 28,36 százalékos arány. 
Eközben ismét rekordot döntött 
az intenzív osztályon ápolt, sú-
lyos esetek száma. Az igazolt fer-
tőzöttek száma elérte a 334 236-
ot, miközben a gyógyultak száma 
6830 fővel, 224 916-ra nőtt. A kór 
szövődményeiben újabb 121 fer-
tőzött hunyt el – közülük 117-en 
krónikus betegek voltak –, így az 
elhunytak száma 8510-re nőtt. A 
kórházakban 12 852 fertőzöttet 
ápoltak, közülük 1152-t intenzív 

osztályon. Otthoni elkülönítésben 
44 243, intézményesben 13 013 
fertőzött tartózkodott, míg házi 
karanténban 81 163, hatóságiban 
19 személy volt. A hatóságok 24 
óra alatt 8861 bírságot róttak ki a 
járványintézkedések megsértése 
miatt, összesen 1 418 356 lej érték-
ben, és nyolc esetben tettek fel-
jelentést a járvány leküzdésének 
meghiúsítása miatt.

Klaus Iohannis államfő a nap 
folyamán arról beszélt: a hatósá-
goknak szigorúan be kell tartatni-
uk a járvány megfékezése érdeké-

ben bevezetett korlátozásokat, de 
a pánikkeltéstől óvakodniuk kell. 
Az államfő Ludovic Orban mi-
niszterelnök, Nelu Tătaru egész-
ségügyi és Marcel Vela belügy-
miniszter, valamint Raed Arafat 
katasztrófavédelmi államtitkár 
társaságában videókonferencián 
egyeztetett a megyei prefektusok-
kal, ez alkalomból ismét megerő-
sítette a korlátozások szükséges-
ségét. Mint kifejtette, mivel az 
intenzív osztályon fekvő, illetve 
elhunyt páciensek száma folya-
matosan növekedik, szükség volt 

a hétfő óta hatályban lévő, újabb 
megszorításokra, eredményük 
pedig két-három hét múlva mu-
tatkozik majd meg. Megismételte 
korábbi álláspontját, miszerint 
a koronavírus elleni oltás első 
adagja jövő év első harmadában 
érkezhet meg, amelyből először 
az egészségügyi dolgozókat oltják 
be. A kormány amúgy tegnap esti 
ülésén a veszélyhelyzet újabb 30 
nappal történő meghosszabbítá-
sára készült, Ludovic Orban kor-
mányfő pedig jelezte: nem dönte-
nek újabb megszorításokról.
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