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Meghaladta a 35 ezret a koronavírus
halálos áldozatainak száma
A hétköznapi számokhoz képest kevés 
vasárnapi teszt ellenére is sok korona-
vírus-fertőzöttet szűrtek ki 24 óra alatt: 
a tegnapi adatok szerint 6126 PCR- és 15 
906 antigéntesztből 1849 lett pozitív. Ez-
zel az igazolt fertőzöttek száma 1 122 653, 
a gyógyultaké pedig 1 065 989-re nőtt. 
A kór szövődményeiben 46-an hunytak 
el, ezzel az elhalálozások száma 35 036. 
A kórházakban 5288 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 633-at intenzív osztályon. A 
kórházakban 162 kiskorút is ápolnak, 
közülük tízet intenzív osztályon.
 
Prágában ukrán kérésre őrizetbe
vettek egy orosz állampolgárt
Prágában vasárnap a cseh rendőrség 
őrizetbe vette Alekszandr Francsetti 
orosz állampolgárt, aki állítólag aktív 
szerepet játszott az úgynevezett krími 
tavaszban, azaz a korábban Ukraj-
nához tartozó Krím Oroszországhoz 
csatolásában. A hírt először az orosz 
hírügynökségek jelentették, majd 
később az illetékes cseh hatóságok is 
megerősítették. „Ukrajna által kiadott 
nemzetközi elfogatóparancs alapján a 
prágai repülőtéren őrizetbe vettünk egy 
orosz állampolgárt” – válaszolta a CTK 
cseh hírügynökség kérdésére Ondrej 
Moravcík cseh rendőrségi szóvivő. A 
Ria Novosztyi orosz hírügynökség a hírt 
Alekszandr Molohovra, a krími hatósá-
gok képviselőjére hivatkozva jelentette. 
Molohov kijelentette, hogy az orosz fél 
kivizsgálja az őrizetbe vétel körülménye-
it. „Az orosz diplomaták már felvették 
a kapcsolatot a cseh hatóságokkal és 
az őrizetbe vett személy hozzátartozói-
val” – közölte Nyikolaj Brjakin, a prágai 
orosz nagykövetség sajtótitkára.

Észak-Korea sikeresen tesztelt
manőverező robotrepülőgépeket
Észak-Korea sikeresen tesztelt a hétvégén 
több, nagy hatótávolságú manőverező 
robotrepülőgépet – közölte tegnap a 
KCNA, a kommunista állam hírügynök-
sége. Ez az első manőverező robotrepü-
lőgép Észak-Koreában, ami kifejezetten 
stratégiai jelzést kapott” – mondta 
Ankit Panda, a Carnegie Alapítvány 
a Nemzetközi Békéért nevű szervezet 
rangidős elemzője. A harceszközök 1500 
kilométer távolságra repültek a szombati 
és vasárnapi próbaindítások során, és 
célpontjaikat elérve Észak-Korea felség-
vizein csapódtak a tengerbe. Elemzők 
úgy gondolják, hogy ez lehet a phenjani 
vezetés első olyan  manőverező robotre-
pülőgép-típusa, amely képes nukleáris 
robbanófej hordozására is. A Koreai 
Munkapárt lapja, a Rodong Szinmun 
képeket is közölt a kísérletekről. A KCNA 
stratégiai jelentőségűnek nevezte a harci 
robotrepülőgépek kifejlesztését, mert 
ezek „újabb hatékony elrettentő eszközt 
nyújtanak Észak-Koreának biztonsága 
szavatolására, gátat szabva ezzel az 
ellenséges erők hadgyakorlatainak”.
 
Izrael: dróntámadásokra „tanítanak”
egy iráni katonai bázison
Izrael szerint egy iráni katonai bázison 
dróntámadásokra készítik fel Teherán 
szövetségeseit, hogy a légi terrorizmust 
elterjesszék a térségben – tudatta a 
Háárec című újság honlapja vasárnap.     
Beni Ganz védelmi miniszter vasárnap 
kijelentette, hogy az Iszfahántól északra 
fekvő Kásán város légi bázisát Irán arra 
használja, hogy jemeni, iraki, szíriai és 
libanoni terroristákat képezzen ki az 
Iránban gyártott drónok bevetésére a 
közel-keleti térségben.

PNL-FŐTITKÁR: NEM BIZTOS, HOGY A VOLT KOALÍCIÓS PARTNER UGYANAZOKAT A TÁRCÁKAT KAPNÁ

„Megizzasztanák” az USR–PLUS-t
Ha a Nemzeti Liberális Párt és az 
USR–PLUS közötti koalíció helyre-
állítása napirendre is kerül, nem 
biztos, hogy a kormányból kilépett 
alakulat visszakapja ugyanazon mi-
nisztériumokat, amelyeket birtokolt 
– fi gyelmeztetett a PNL főtitkára.
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N em biztos, hogy a kormányból múlt 
héten kilépett Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség – Szabadság, Egyen-

lőség és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) 
ugyanazokat a tárcákat kapja majd, mint 
amelyeket eddig irányított, ha úgy dönt, 
hogy visszatérne a koalícióba – fi gyelmez-
tetett Robert Sighiartău, a kormány vezető 
erejét adó Nemzeti Liberális Párt (PNL) fő-
titkára. A politikus vasárnap este a Digi 24 
hírcsatornának nyilatkozva Dacian Cioloș, 
az USR–PLUS társelnöke azon felvetésére 
reagált, miszerint ha ismét helyreállna a 
koalíció, akkor az USR–PLUS-nak kelle-
ne a miniszterelnököt adnia. Sighiartău 
leszögezte: ez lehetetlen, hiszen a koa-
líció legnagyobb pártja a PNL. Sőt azt is 
hozzátette: a PNL-en belül már amúgy is 
nagy az elégedetlenség az USR–PLUS-szal 
szemben, mivel sokan érzik úgy, hogy a 
decemberi koalíciós egyeztetések során 
a liberális pártot megrövidítették, mivel 
kulcsfontosságú minisztériumok vezetését 
kellett átengednie a koalíciós partnernek. 
Kijelentette: miután mindkét pártban lejár 
a tisztújítás, ha tárgyalóasztalhoz ülnek is 
a koalíció helyreállítása érdekében, a tár-
gyalások nulláról indulnak, vagyis meg-
történhet, hogy az USR–PLUS nem ugyan-
azokat a tárcákat kapja, mint korábban. 
Indoklásul azt hozta fel, hogy a PNL-nek 
számos minisztériumban felkészültebb és 
hatékonyabban dolgozó emberei vannak, 
mint az USR–PLUS-nak. A PNL főtitkára az 
USR–PLUS-t tette felelőssé a válságért, mi-
vel szerinte PR-fogásként úgy viselkedtek 
és úgy kommunikáltak, mintha ellenzék-
ben lennének. Leszögezte: az USR–PLUS 
társelnökeinek követelése, Florin Cîţu 
miniszterelnök leváltása nem teljesíthető, 
mivel a PNL-esek többsége kiáll mellette.

Mint ismeretes, a kormányválság azt kö-
vetően alakult ki, hogy Cîţu az USR–PLUS 
ellenkezése dacára és a szövetség egyik 
miniszterét leváltva döntött az RMDSZ 
által kezdeményezett tízmilliárd eurós 
fejlesztési terv életbe léptetéséről. Az USR–
PLUS Cîţu leváltását követelte a PNL-től, 
majd miután ezt nem érte el, bizalmatlan-

sági indítványt kezdeményezett, minisz-
terei pedig kiléptek a kormányból.

Cîţu múlt héten még arról beszélt: ha az 
USR–PLUS hajlandó visszatérni a koalíció-
ba, ugyanazokat a minisztériumokat kapja 
vissza, mint amelyeket eddig is irányított.

Anca Dragu a bizalmatlansági indít-
vány napirendre tűzését erőltetné
Eközben Anca Dragu, a szenátus USR–
PLUS-os elnöke tegnap arról beszélt: meg 
kell próbálni összehívni a parlament két 
házának újabb együttes ülését a héten, 
hogy megvitathassa a kormány ellen az 
USR–PLUS és a Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) által benyújtott bizal-
matlansági indítványt. Dragu szerint ez 
ugyanis alkotmányos kötelesség, amit 
akkor is meg kell próbálni, ha a PNL és 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) ismét le-
szavazza azt. Közölte, nagy vonalakban 
egyeztetett a témáról Ludovic Orbannal, a 
képviselőház és a PNL elnökével. Mint ar-
ról beszámoltunk, az ellenzéki, de a legna-
gyobb frakcióval rendelkező PSD taktikai 
megfontolásból a PNL mellé állt, és meg-
szavazta a házbizottságok együttes ülésén, 
hogy a bizalmatlansági indítványt csak azt 
követően tűzzék a parlament napirendjé-
re, hogy az alkotmánybíróság döntött az 
indítvány ellen a kormány által benyúj-
tott beadványról. Közben Alina Gorghiu, 
a szenátus liberális párti alelnöke tegnap 
büntetést kért az AUR azon képviselőire, 
akik a csütörtöki ülésen a pulpitus elha-
gyására kényszerítették Florin Romant, 
a képviselőház liberális alelnökét, aki az 
együttes ülést akarta levezetni. Egyben ki-
vizsgálást kért, miért az USR–PLUS két po-
litikusa, a szenátus részéről Anca Dragu, a 
képviselőházéról pedig Cristina Prună ve-

zette az ülést, holott Ludovic Orban, a kép-
viselőház elnöke Florin Romanra ruházta 
át a hatásköreit.

Ismét kormányfő lenne Orban
Mindeközben ismét bejelentkezett a mi-
niszterelnöki tisztségre Ludovic Orban, a 
PNL újraválasztásáért harcba szálló elnö-
ke, aki egyúttal arról beszélt: a jelenlegi 
politikai válság egyetlen „életképes és 
becsületes” megoldása a múlt héten szét-
robbant kormánykoalíció újraalakítása. 
Orban vasárnap este Focşani-ban ismer-
tette pártelnöki programját, ebből az alka-
lomból kijelentette, ő képes lesz helyreál-
lítani a párt egységét, és megjegyezte: aki 
ártott a PNL-nek, azt meg kell büntetni. 
Kijelentette, újraválasztása esetén képes 
lenne gyorsan helyreállítani a koalíciót, és 
új, felelős kormányt alakítani. Leszögezte: 
nem fut el a felelősség elől, így akár arra is 
hajlandó, hogy ő vezesse a kormányt.

Mint ismeretes, Orban tavaly decem-
berben mondott le a miniszterelnöki 
tisztségről, miután a PNL a parlamenti vá-
lasztásokon második helyen végzett a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) mögött. Orban 
legfőbb kihívója a pártelnöki tisztségért 
zajló küzdelemben Florin Cîţu miniszter-
elnök. A tisztújító kongresszust szeptem-
ber 25-ére hívták össze. Dan Barna, az 
USR–PLUS társelnöke még vasárnap arról 
beszélt: az USR–PLUS azzal fog tárgyalni 
a koalíció jövőjéről, akit a PNL elnökévé 
választanak, függetlenül attól, hogy ki 
lesz az. A politikus kijelentette: „őszintén 
hiszi”, hogy az USR–PLUS–PNL–RMDSZ 
alkotta koalíció az egyetlen kormány-
konstrukció, amely képes megvalósítani a 
reformokat Romániában. Tegnap jelezte: 
továbbra is új kormányfőt szeretnének. 
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A koronavírus-járvány utáni európai ösz-
szefogásra és a gazdaság újraindítására 

szólított fel Ferenc pápa a pozsonyi elnöki 
palota udvarán mondott beszédében tegnap 
a szlovákiai politikai vezetők, a diplomáciai 
testületek és a civil társadalom képviselői 
előtt. A katolikus egyházfő kijelentette, hogy 
zarándokként érkezett egy „fi atal, de ősi tör-
ténelmű országba, amelynek mély gyökerei 
vannak Európa szívében”. Európának ez a 
térsége, az egykori Római Birodalom határ-
vidékén, mindig is „köztes térség” volt, és a 
nyugati és keleti kereszténység találkozási 
pontjának számított a Magyar Királyság ide-

jén is, és „huszonnyolc évvel ezelőtt a világ 
csodálta, miként született meg két független 
állam konfl iktusok nélkül” – mondta az egy-
házfő Csehország és Szlovákia megalakulá-
sára utalva. „Történelme arra szólítja Szlo-
vákiát, hogy a béke hírnöke legyen Európa 
szívében” – hangsúlyozta a pápa. Úgy vélte, 
a testvériség segíthet Európa egyre sürgetőbb 
integrációjában, a pandémia nagyon nehéz 
hónapjai utáni gazdasági újraindításában, 
amelyet az Európai Unió helyreállítási prog-
ramja támogat. A pápa megjegyezte azon-
ban, hogy a talpra állásnak nem a sietség és 
a nyereségvágy jegyében kell megtörténnie, 
a pillanatnyi eufóriától vezérelve. A szlováki-
ai fogadásakor neki átadott kenyérre utalva 

Ferenc pápa hangoztatta, hogy ahogyan ke-
nyér nélkül nincsen táplálék, munka nélkül 
nincsen emberi méltóság. Igazságos és test-
véri társadalmat szorgalmazott, amelyben 
senki nem érzi magát kirekesztve, és nem 
kényszerül családja és hazája elhagyására. 
Arról is beszélt, hogy fel kell számolni a kor-
rupciót. A katolikus egyház tagjaival talál-
kozva a pozsonyi Szent Márton-dómban azt 
vetette fel: Európában új egyházi nyelvezetet 
kell találni a hívők megszólítására. A pápa 
vasárnap este, megérkezése után az ateiz-
mus rabszolgaságával szemben a hit szabad-
ságát hangsúlyozta és a visszatérést sürgette 
Európa keresztény gyökereihez a pozsonyi 
nunciatúrán tartott ökumenikus találkozón.

Európai összefogást sürgetett a pápa Pozsonyban
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Szigor. Sighiartău szerint a PNL „visszavenne” néhány fontos tárcát az USR–PLUS-tól




