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Újabb ügy miatt nyomoz
Liviu Dragnea ellen a DNA
Újabb ügyben vizsgálódik Liviu Dragnea, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) nemrég 
szabadlábra helyezett volt elnöke ellen 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) – közölték tegnap bukaresti 
sajtóorgánumok politikai forrásokra 
hivatkozva. Ezek szerint Dragneát azzal 
gyanúsítják, hogy a párt pénzéből vett 
részt egzotikus kirándulásokon. A DNA 
hivatalos átiratban kért információkat a 
PSD-től arra vonatkozóan, hogy a hivata-
los közlés szerint a párt „politikai jellegű 
eseményeket” szervezett Indonéziában, 
Balin, a Dominikai Köztársaságban és 
Dohában. Az átirat szerint Dragneát 
többen is elkísérték útjai során: volt 
tanácsadója, Adrian Mladinoiu, élettár-
sa, Irina Tănase és a párt volt pénztáro-
sa, Mircea Drăghici, illetve még a párt 
számos prominens személyisége. Mint 
ismert, Dragneát július 15-én helyezték 
feltételesen szabadlábra két év két hónap 
szabadságvesztés után, amelyet a Tele-
orman megyei önkormányzat szociális 
osztálya által fi ktíven alkalmazott két 
PSD-tag miatt róttak ki rá. Május 17-én a 
DNA ismét vádat emelt ellene a Donald 
Trump akkori elnök 2017-es beiktatási 
ceremóniáján való részvétele miatt.
 
Tart a patthelyzet a SIĲ  kapcsán
Még mindig nem sikerült dűlőre jutniuk 
a kormánykoalíció pártjainak a bírák és 
ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) sorsáról: 
a koalíciós vezetők hétfő délutáni egyez-
tetésén sem közeledtek az álláspontok.
Ludovic Orban, a kormány vezető erejét 
adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke 
az ülést követően elmondta, továbbra is 
keresik a konszenzusos megoldást.
Emlékeztetett: a különleges ügyészséget 
csakis a parlament által elfogadott tör-
vény útján lehet felszámolni, ezt pedig az 
összes koalíciós partnernek támogatnia 
kell. Hozzátette, az igazságügyi minisz-
ternek kell újabb megoldási javaslattal 
előállnia. Mint ismeretes, a SIIJ felszá-
molásához az USR–PLUS ragaszkodik, a 
pártszövetség által a kormányba delegált 
igazságügy-miniszter, Stelian Ion által 
kidolgozott tervezet szerint az ügyészség 
hatáskörei az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztályhoz (DNA) kerülnének át.
Az RMDSZ viszont a legfőbb ügyészség-
nek adná át a hatásköröket. A magyar 
szervezet ezt azzal indokolja, hogy az 
igazságügyi felügyelet korábbi vizsgá-
lata súlyos rendellenességeket tárt fel a 
DNA-nál, többek között azt írták, hogy a 
korrupcióellenes ügyészek megpróbáltak 
nyomást gyakorolni a bírákra.
 
A csehek szeptember 20-tól
vehetik fel a harmadik oltást
Csehországban szeptember 20-ával 
kezdődően minden olyan állampolgár 
felveheti a koronavírus elleni oltás har-
madik dózisát, akinek a második oltása 
óta eltelt már legalább nyolc hónap – 
jelentette be a hétfői kormányülés után 
Adam Vojtech egészségügyi miniszter.     
Döntésében a cseh kormány kiemelten 
a hatvan éven felülieknek és a krónikus 
betegeknek ajánlja a harmadik dózis 
felvételét. A kabinet korábban a korha-
tárt 65 évben tervezte meghatározni, de 
járványügyi és orvosi szakértők javasla-
tára ezt végül 60 évben határozták meg. 
A krónikus betegeknek azt ajánlják, hogy 
a harmadik adag felvétele előtt konzul-
táljanak háziorvosukkal. „A lakosság 
kockázatos csoportjainak kimondottan 
ajánljuk a harmadik adagot” – hangsú-
lyozta a tárcavezető.

AZ UTOLSÓ GÉP IS ELHAGYTA AFGANISZTÁNT – TÁLIB KÉZRE KERÜLT A KABULI REPÜLŐTÉR

Véget ért az amerikai kaland
Lezárult egy fejezet: az utolsó ame-
rikai katonai repülőgép is elhagyta a 
kabuli repülőteret, ezzel lezárult a 20 
éve tartó háború az ázsiai országban.
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A tálibok kezére került a kabuli nem-
zetközi repülőtér tegnap, miután 
az utolsó amerikai repülőgép is el-

hagyta a légikikötőt, és ezzel véget ért az 
Egyesült Államok leghosszabb háborúja. 
Tálib vezetők az elit Badr egység kísére-
tében végigvonultak a kifutópályán, így 
jelezve győzelmüket. A tálibok szóvivője, 
Zabihullah Mudzsáhid azt mondta: az 
amerikaiak veresége minden megszálló-
nak jó lecke. Egyúttal hangsúlyozta: Kabul 
biztonságos lesz, és az embereknek nem 
kell aggódniuk. A kabuli nemzetközi repü-
lőtér hatalmas mentőakció színhelye volt 
azóta, hogy a tálibok elfoglalták az afgán 
fővárost augusztus 15-én. A múlt héten az 
Iszlám Állam nevű terrorszervezet pokol-
gépes robbantásaiban csaknem kétszázan 
vesztették életüket a légikikötőben, hétfőn 
pedig a terroristák rakétákkal vették célba 
a létesítményt.

Továbbra is segítik a
távozni akarókat
Frank McKenzie tábornok, a Közép- és 
Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancs-
nokság vezetője még hétfői sajtótájékoz-
tatóján jelentette be, hogy fedélzetén 
katonákkal és a még Kabulban maradt 
diplomáciai személyzettel az utolsó ame-
rikai katonai repülőgépek is elhagyták 
Afganisztánt. „Befejeztük az Afganisz-
tánból történő kivonulást és az amerikai 
állampolgárok, harmadik országból szár-
mazó állampolgárok és a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő afgánok evakuálására 
irányuló missziót” – mondta a tábornok. 
„Az utolsó C-17-es (katonai szállító re-
pülőgép) augusztus 30-án, washingtoni 
idő szerint délután fél négykor szállt fel a 
Hamid Karzai Nemzetközi Repülőtérről, és 
a személyzet utolsó tagjait szállító repü-
lőgép éppen most hagyja el az afgán lég-
teret” – tette hozzá. A tábornok kiemelte: 
a katonák evakuálása befejeződött, de to-

vábbra is segítenek elhagyni Afganisztánt 
azoknak az amerikai állampolgároknak, 
akik távozni akarnak, illetve afgánoknak, 
akik erre jogosultak. McKenzie azt mond-
ta: „A ma esti kivonulás egyszerre jelenti 
az evakuálás katonai részének, de annak a 
közel 20 éves missziónak is a végét, amely 
Afganisztánban röviddel 2001. szeptember 
11-e után elkezdődött. Nagy árat fi zettünk 
érte. A veszteség 2461 amerikai katonai és 
civil áldozat, valamint több mint 20 ezer 
sérült. Sajnos az Iszlám Állam-Horászán 
Tartomány nevű terrorszervezet öngyilkos 
merénylője még a múlt héten is 13 katona 
halálát okozta. Ma tisztelgünk áldozat-
hozataluk előtt, és emlékezünk a hősies 
teljesítményükre” – mondta. Az amerikai 
haderő augusztus 14-én kezdte meg az eva-
kuálást, és az azóta eltelt idő alatt 79 ezer 
civilt mentettek ki az országból a kabuli re-
pülőtéren keresztül. Közülük hatezer ame-
rikai állampolgár volt, 73 ezer pedig afgán 
civil és más országok állampolgára.

Örömünnepet ülnek a tálibok
Az Afganisztánt uraló tálibok történelmi 
pillanatként értékelték, hogy az utolsó 
amerikai katona is elhagyta az országot, 
örömünnepet ültek e felett – jelentették 
hírügynökségek Kabulból. „Ismét történel-
met írunk: ma este véget ért Afganisztán 
húsz éve tartó megszállása az Egyesült Ál-
lamok és a NATO által, megérte harcolni és 
áldozatokat hozni érte” – írta a Twitteren 
Anasz Hakkáni, a tálibok javait igazgató 
Hakkáni-hálózat egyik magas rangú tagja. 
Zabiullah Mudzsahid, a tálibok első szá-
mú szóvivője azt közölte, hogy az ország 
elnyerte „teljes függetlenségét”, az utolsó 

amerikai katonák pontban hétfő éjfélkor 
elhagyták a kabuli repülőteret.

Matthieu Aikins, a The New York Times 
afganisztáni tudósítója azt írta a közösségi 
médián: „Az égen már nem látni repülőgé-
pet, a tálibok pedig örömükben a levegőbe 
lövöldöznek.” Ugyanerről számoltak be az 
AFP hírügynökség tudósítói is. A lövöldö-
zés még kedd hajnalban is tartott beszá-
molójuk szerint.
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A kormány egyik legfőbb célja az, hogy a 
koronavírus-járvány terjedése miatt be-

vezetendő esetleges korlátozások a lehető 
legkisebb mértékben érintsék a beoltotta-

kat, ezért a fertőzési ráta növekedésének 
függvényében fontolgatják, hogy egyes, nem 
létfontosságú tevékenységeket védettségi 
igazolványhoz kötnek – szögezte le Ioana 
Mihăilă egészségügyi miniszter. Ez annyit 
jelent, hogy amennyiben a fertőzöttek ará-
nya jelentősen megnő, például azoknak, 
akik vendéglőbe vagy bevásárlóközpontba 
szeretnének menni, igazolniuk kell, hogy 
megkapták az oltást, átestek a betegségen, 
vagy nemrég végeztettek tesztet, amelynek 
az eredménye negatív lett. A tárcavezető kije-
lentette, a kormány jelenleg tárgyal az eset-
leges intézkedésekről. Elmondta, a legfőbb 
prioritások a következők: hogy ne kelljen 
bezárni az iskolákat, hogy semmilyen vagy 
csak kevés korlátozás sújtsa a beoltottakat, 
és a gazdaságot se kelljen lezárni.

A beoltottak kapcsán leszögezte: a kor-
mány álláspontja szerint az oltottakat nem 
szabad korlátozni abban, hogy vendéglő-
be, bevásárolni vagy máshova járjanak. A 
miniszter szerint az érintett tevékenységek 

olyanok, amelyek esetében fennáll a járvány 
terjedésének fokozott veszélye, mivel zsú-
folt, zárt terekben zajlanak.

Mint ismert, korábban fölmerült, hogy az 
oltatlanok számára megtiltják bizonyos nem 
létfontosságú tevékenységek gyakorlását 
– például hétvégén nem járhatnának bevá-
sárlóközpontba, illetve nem látogathatnák a 
vendéglátóhelyek belső, zárt tereit.

Az egészségügyi miniszter szerint a konk-
rét döntések a fertőzési ráta növekedése 
esetén születnek meg, ugyanakkor emlékez-
tetett, hogy a járvány terjedése gyorsabb a 
szakértők várakozásaihoz képest.

A védettség igazolására egyébként az or-
szág teljes területén használható az uniós 
zöld igazolvány, nem csupán a határátkelő-
kön. Mihăilă kitért a hamis oltási igazolások 
kérdésére is. Elmondása szerint jelenleg 370 
gyanús dokumentumot vizsgál a rendőrség 
és az ügyészség. A miniszter szerint a hami-
sítványokért az azokat kiállító egészségügyi 
dolgozókat terheli a felelősség.

„Védenék” a korlátozásoktól az oltottakat
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Uniós biztos: meg kell akadályozni újabb migrációs válságot

Az Európai Uniónak és tagállamainak, meg kell akadályozniuk újabb migrációs és huma-
nitárius válság kialakulását, amely egyben biztonsági kockázatokkal is járhat – nyilat-
kozta Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa, az afganisztáni 
helyzettel kapcsolatos rendkívüli belügyminiszteri tanácskozásra érkezve tegnap Brüsz-
szelben. A biztos kifejtette: a tagállamoknak átfogó megközelítést kell kidolgozniuk az 
afgán válságra vonatkozóan, de „minél előbb kell cselekedni, mielőtt tömegek érkezné-
nek az EU külső határaihoz és a terrorszervezetek megerősödnének.” Johansson kiemel-
te, hogy a nemzetközi szervezetek segítségével forrásokat, támogatást kell mozgósítani 
Afganisztánba és az azzal szomszédos országokba a rászorulók megsegítésére.

Több mint 1300 új fertőzött

1300 fölé nőtt a 24 órán belül koronaví-
rus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
a tegnapi adatok szerint 45 860 teszt-
ből 1313 lett pozitív, ami 2,86 százalé-
kos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 1 098 765, a gyógyultaké pedig 
1 055 059-re nőtt. A kór szövődménye-
iben 31-en hunytak el, közülük 30-an 
krónikus betegek voltak. Az elhunytak 
száma ezzel 34 570. A kórházakban 
2303 fertőzöttet ápoltak, közülük 291-
et intenzív osztályon.

Chris Donahue dandártábornok, a Kabult 
elhagyó utolsó amerikai katona




