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Folytatódtak a harcok
Pandzsír tartományban
Folytatódtak tegnapra virradóra a heves 
harcok az afganisztáni Pandzsír-völgy-
ben annak ellenére, hogy az országot 
ellenőrző tálibok már előző nap közöl-
ték, hogy elfoglalták a területet, és az 
afganisztáni háború ezzel véget is ért. 
A pandzsíri ellenállók szervezetéhez, 
a Nemzeti Ellenállási Fronthoz (NRF) 
közel álló források úgy írták le az ottani 
helyzetet, hogy vasárnap este óta a táli-
bok drónokkal támadják az ellenállókat, 
ezért sokaknak közülük a környékbeli 
magaslatokra kellett visszavonulniuk. 
„Hétfőn a heves harcok folytatódtak, 
és folytatódnak most is” – közölte a 
TASZSZ hírügynökséget keddre virradó-
ra tájékoztató forrás, aki szerint harcok 
dúlnak a szomszédos Baglán tartomány 
Andarab körzetében is. A feszült pan-
dzsíri helyzet és a tálibok szüntelen tüze 
miatt a helyi lakosok zöme ugyancsak 
elhagyta az otthonát, és a környékbeli 
magas hegyekben keresett menedéket – 
mondta az illetékes.
 
Az Európai Bizottság pénzbüntetés
kiszabását kéri Lengyelországra
Az Európai Bizottság pénzbüntetés 
kiszabását kéri Lengyelországra az 
Európai Bíróságtól, mindaddig, amíg 
a varsói vezetés nem függeszti fel a 
legfelsőbb bíróság fegyelmi kamará-
jának működését – közölte tegnap a 
brüsszeli testület. Az Európai Unió 
Bírósága július közepén döntött úgy, 
hogy a bírói jogsértések kiküszöbölésére 
létrehozott lengyel fegyelmi kamara 
nem egyeztethető össze az uniós joggal, 
továbbá veszélyezteti az igazságszol-
gáltatás függetlenségét. Az uniós bírói 
testület elrendelte a kamara működé-
sének felfüggesztését is, míg az Európai 
Bizottság szankciókat helyezett kilátás-
ba, amennyiben Varsó nem hajtja végre 
az ítéletet. A lengyel vezetés augusztus 
16-án küldött választ a bizottságnak, 
azonban a testület úgy ítéli meg, hogy a 
varsói kormány egyelőre nem tette meg 
a szükséges lépéseket az uniós bírósági 
döntés végrehajtására.

Merkel baloldali fordulat
veszélyére fi gyelmeztetett
El kell hárítani a keletnémet állam-
párt utódszervezetével együttműködő 
kormány megalakulásának veszélyét 
Németországban a szeptember 26-ai 
szövetségi parlamenti (Bundestag-) 
választáson – hangsúlyozta Angela 
Merkel német kancellár kedden, kor-
mányfői pályafutása utolsó tervezett 
parlamenti beszédében. A törvényho-
zási ciklus végeztével visszavonuló 
politikus kiemelte, hogy a választás 
nemcsak azért különleges, mert Né-
metország második világháború utáni 
történelmében először nem indul a 
hivatalban lévő kancellár, hanem azért 
is, mert az ország jövőbeli útjáról kell 
dönteni. Vagy a szociáldemokraták 
(SPD) és a Zöldek kerülnek kormányra, 
akik „elfogadják” az egykori keletné-
met állampárt utódszervezetéből és 
nyugati baloldali tömörülések összeol-
vadásával létrejött Baloldal (Die Linke) 
támogatását, „vagy legalábbis nem 
zárják ki” az együttműködést velük, 
vagy Armin Laschet és a jobbközép 
CDU/CSU vezetésével alakul kormány, 
amely a stabilitást, megbízhatóságot, 
mértékletességet képviseli. „Hazánk 
számára a legjobb út egy CDU/CSU 
vezetésű szövetségi kormány Armin 
Laschettel mint kancellárral” – mondta 
Angela Merkel.

TOVÁBB MÉLYÜLT A POLITIKAI VÁLSÁG BUKARESTBEN, FÜGGŐBEN A BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY

Otthagyta a kormányt az USR–PLUS
Távolinak látszik a bukaresti 
politikai válság megoldása: mivel 
Florin Cîţu miniszterelnök az 
USR–PLUS követelése ellenére 
továbbra sem hajlandó félreállni, 
a párt miniszterei tegnap benyúj-
tották lemondásukat.
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T ovább mélyítette az egy hete kirob-
bant politikai válságot a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség – Szabad-

ság, Egyenlőség és Szolidaritás Pártja al-
kotta szövetség (USR–PLUS): az alakulat 
miniszterei tegnap benyújtották lemondá-
sukat, hogy ezzel kényszerítsék Florin Cîţu 
liberális miniszterelnök leváltására a koa-
líció legnagyobb pártját, a Nemzeti Liberá-
lis Pártot (PNL). A tárcavezetők távozását 
még hétfőn este jelentette be Dan Barna 
miniszterelnök-helyettes, az USR–PLUS 
társelnöke. Azt USR–PLUS-nak miniszter-
elnök-helyettese és hat minisztere volt a 
tavaly decemberben – a PNL és az RMDSZ 
részvételével – alakult Cîţu-kabinetben.

Az USR–PLUS az általa együttműkö-
dés-képtelennek nevezett Florin Cîţut hi-
báztatja a koalíció „felrobbantásáért”, és 
kifejezte készségét a koalíciós kormányzás 
folytatására, de Cîţu nélkül. A távozott mi-
niszterek helyét egyelőre más kormányta-
gok veszik át ügyvivőként. Az USR–PLUS 
azt követően szánta el magát a kormány-
ból történő kilépésre, hogy a nagy pártok 
– a PNL és a legnagyobb frakcióval ren-
delkező ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) – a házbizottsági ülés következetes 
bojkottálásával hátráltatták az USR–PLUS 
és a szélsőséges Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) pénteken beterjesztett bi-
zalmatlansági indítványának napirendre 
tűzését a parlamentben.

Ludovic Orban is segítene
a kormány megbuktatásában
Eközben a PSD és a PNL több honatyájának 
bojkottja miatt a házbizottságok tegnapi 
együttes ülése is határozatképtelen volt. 
Ludovic Orban, a képviselőház és a PNL 
elnöke – aki szintén konfl iktusban áll Cîţu-
val, mivel ő a legfőbb riválisa a pártelnöki 
tisztségért zajló küzdelemben – a pártfo-
gásába vette az USR–PLUS és az AUR által 

benyújtott bizalmatlansági indítványt, és 
egy 2010-es alkotmánybírósági ítéletre hi-
vatkozva – amely értelmében a bizalmat-
lansági indítvány parlamenti vitájának és 
szavazásra bocsátásának akadályozása 
sérti az alkotmányosság és a jogállamiság 
alapelveit – bejelentette, hogy igyekszik 
elhárítani a házbizottsági bojkott jelentet-
te akadályokat. Ezért közölte: ő maga fogja 
saját hatáskörben tájékoztatni a kormányt 
az indítvány benyújtásának tényéről, ami 
szintén az alkotmányos eljárás része. Ez 
tegnap meg is történt.

Iohannis stabilitást vizionál
Mindeközben Klaus Iohannis államfő tár-
gyalásra hívta az USR–PLUS társelnökeit, 
azonban a délutáni találkozóra csupán 
Dan Barna ment el, Dacian Cioloş ugyan-
is Párizsban tartózkodik a liberális és 
szélsőliberális pártokat tömörítő Renew 
Europe pártcsalád találkozóján. A találko-
zó után Barna közölte: az csupán formális 
volt, nem merült fel megoldási lehetőség 
a válságra. Közölte, a lemondásokat nem 
kívánják visszavonni, a megoldást pedig 
Cîţu távozása jelentené. Iohannis a nap fo-
lyamán korábban arról beszélt: Románia 
„stabil ország”, amelyre nincs kihatással a 
koalíciós pártok közötti szakítás. Szerinte 
megtalálják a legmegfelelőbb eszközöket 
a válság leküzdésére. Leszögezte: az or-
szágot a kormányválság sem térítheti el 
európai és euroatlanti elkötelezettségétől. 
Az USR–PLUS elvileg nemcsak a bizalmat-

lansági indítvánnyal, hanem a kormány-
ból történő kivonulással is bebizonyíthat-
ja, hogy Florin Cîţu kormánya nem élvezi 
már a parlamenti többség támogatását. A 
távozó miniszterek helyére ugyanis legfel-
jebb 45 napig lehet ügyvezetőket kinevezni 
a kormány hivatalban maradt tagjai közül, 
azt követően a kormányfőnek teljes jogú 
minisztereket kell jelölnie, ha pedig meg-
változik a kormány politikai összetétele 
(USR–PLUS nélküli kormány alakul), azt a 
parlamentnek is jóvá kell hagynia. 

Eközben Sorin Grindeanu, a PSD első 
alelnöke közölte, ha a bizalmatlansági in-
dítvány a parlament elé kerül, pártja meg-
szavazza azt, mindazonáltal „sértésnek” 
nevezte az USR–PLUS indítványát, mivel 
az csupán a kormányfőt bírálja, miközben 
az USR–PLUS-nak sem szabadna vissza-
térnie a kormányba.

Cîţu: az USR–PLUS elkényeztetett 
gyerekként viselkedik
Florin Cîţu tegnap ara a felvetésre, hogy 
hajlandó-e lemondani, azt válaszolta: a 
kormányzás folytatódik. Reményét fejez-
te ki egyúttal, hogy az USR–PLUS és az 
AUR közötti szövetség ellenére túl tudnak 
lépni a sérelmeken, és folytatódhat a ko-
alíciós kormányzás, a mostani helyzetre 
visszatekintve pedig majd azt mondják: 
csupán botlás volt. Az USR–PLUS-os tár-
cavezetők távozását úgy kommentálta: 
azok úgy viselkedtek, „mint valami elké-
nyeztetett gyerekek”. 
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Októbertől Romániában is hozzáférhető 
lesz a koronavírus elleni oltás harmadik 

dózisa a vírus indiai eredetű delta variánsá-
nak gyorsuló terjedése nyomán – jelentet-
te be tegnap Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora. Gheorghiță szerint a 
harmadik dózist azt követően lehet majd fel-
venni, hogy megérkeznek az Európai Gyógy-
szerügynökség ajánlásai. A harmadik dózist 
az mRNS típusú vakcinák – vagyis a Pfi zer 
és a Moderna – esetében lehet majd kérni. A 
sérülékeny kategóriákba tartozó személyek 
– krónikus betegek és 65 év felettiek – hat 
hónappal a második dózis felvétele után 
kaphatják meg a harmadikat. Az immun-
rendszeri problémákkal küzdők – akik fris-
sen estek át szervátültetésen, daganatos be-
tegek vagy HIV-fertőzöttek – esetében eleve 
háromdózisú oltási programot irányoznak 

majd elő. A sérülékeny kategóriák beoltása 
után bárki kérheti majd a harmadik dózist. 
Gheorghiță azt is elmondta, hogy a 12 éven 
felülieknek mindössze a 31 százalékát sike-
rült mostanáig beoltani az oltási kampány 
kezdete óta. Ez 5,28 millió ember, miközben 
az eredeti tervek szerint szeptemberre már 
tízmillió beoltottnak kellett volna lennie.

A legnagyobb – 49,4 százalékos – Buka-
restben az átoltottság, a második helyen Ko-
lozs megye áll 46 százalékkal, a harmadikon 
Szeben 39-cel, a negyedik Temes (36,3 száza-
lék), az ötödik Konstanca (36,5 százalék), a 
hatodik pedig Brassó megye (36,3 százalék).

A koordinátor közölte, hétfőn kezdődik az 
iskolákban a két hónapos oltási kampány, 
amely november 15-én zárul, míg az egyete-
meken október elsejétől rajtol el, és szintén 
két hónapig tart majd. A kampány során 
nem csupán a diákokat oltják be, hanem a 
pedagógusokat, valamint a diákok hozzátar-

tozóit is. Eközben az Országos Közegészség-
ügyi Intézet közölte: a delta variáns Románi-
ában a közösségi terjedés szakaszába lépett. 

Októbertől jöhet a harmadik védőoltás
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Több mint 2000 új fertőzött

Az illetékesek által várt hónap végi idő-
pontnál jóval hamarabb elérte a kétezret 
a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel 
diagnosztizáltak száma: a tegnapi adatok 
szerint 17 078 PCR- és 28 352 antigén-
tesztből 2033 lett pozitív. Az igazolt 
fertőzöttek száma 1 109 076, a gyógyul-
také pedig 1050 fővel 1 059 637-re nőtt. A 
kór szövődményeiben 48-an hunytak el, 
közülük 45-en krónikus betegek voltak. 
Az elhalálozások száma ezzel 34 762. A 
kórházakban 3527 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 426-ot intenzív osztályon.

Távoztak. Az USR–PLUS kormányzati képviselői a lemondásuk előtti percekben




