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Orbán Viktor: a Nyugat nem akarja
fenntartani önmagát
„Míg bizonyos civilizációk képesek reprodukálni magukat, a Nyugat erre nem
képes, egyszerűen nem akarja fenntartani önmagát” – mondta Orbán Viktor
magyar miniszterelnök a IV. Budapesti
Demográfiai Csúcson csütörtökön a
Várkert Bazárban. A kormányfő kifejtette: vannak, akik szerint mindez nem
is probléma, míg mások a migrációval
oldanák azt meg. Utóbbi azonban az új
munkásosztály betelepítésének globális
tervét jelenti, és akik ezt látják megoldásnak, nem veszik figyelembe a demográfia
kulturális vetületét, holott Európában
ez a migráció legfontosabb dimenziója
– fűzte hozzá. „Itt, nálunk, a migráció
identitáskérdés” – hangsúlyozta Orbán
Viktor, kiemelve: Európában egy ország
csak akkor működik, ha az ott élők a
legfőbb kérdésekben nagyjából azonos
értékeket vallanak. Ha ez nincs így, egy
ország, egy nemzet menthetetlenül szétesik – jelentette ki. Leszögezte: Európában
így a gazdasági megközelítésen alapuló
utak járhatatlanok.

Kijárási tilalom csak 6 ezrelék fölött
Már nem 4, hanem 6 ezrelékes
fertőzöttségi rátánál kell bezárniuk
a boltoknak és a vendéglátóhelyeknek a településeken – döntötte el
csütörtökön a bukaresti kormány,
felszámolva ezzel az ellentmondást
aközött, hogy a múlt heti rendelkezés szerint védettségi igazolvánnyal
3 és 6 ezrelék között lehet vendéglőbe és rendezvényekre járni.
» BALOGH LEVENTE
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llentmondást iktatott ki a koronavírus-járvány miatt a települések
fertőzési rátája alapján bevezetendő
korlátozásokról szóló kormányrendeletből csütörtöki ülésén a Florin Cîțu vezette
kabinet, mostantól nem kell hétvégén esti
kijárási korlátozást elrendelni abban az
esetben, ha a fertőzöttségi szint eléri a 4 ezreléket, nem kell kötelező tesztnek alávetni
a 12 évnél idősebb gyerekeket, az éjszakai
kijárási korlátozás pedig nem vonatkozik
az oltottakra. A miniszterelnök közölte, az
eddigi 4 helyett 6 ezrelékes fertőzöttségi
szintnél kell majd este 6 órakor bezárni az
üzleteket és a vendéglátóhelyeket.

Mindez azt jelenti, hogy pénteken,
szombaton és vasárnap este már 6 órakor
bezárnak az üzletek, este 8-tól pedig kijárási korlátozást vezetnek be – 7,5 ezrelékes
ráta fölött pedig ez egész hétre érvényes.
Ugyanakkor 3 ezrelék fölött a bevásárlóközpontokban el kell keríteni a vendéglátóhelyeket, hogy oda csak védettségi
igazolvánnyal lehessen belépni. A kabinet
egyúttal azt is eldöntötte, hogy a továbbiakban nem kell teszteltetni a 12 évesnél
fi atalabb gyerekeket, ha szüleik vendéglátóhelyre vagy nyilvános rendezvényre
kívánják őket vinni, hiszen esetükben
még nem engedélyezték az oltást, így ha
akarnák sem tudnák felvenni. A 12 évesnél
idősebb gyerekek esetében, akik már megkaphatják a vakcinát, továbbra is kötelező
marad a védettségi igazolvány. A kormány
arról is döntött, hogy az éjszakai kijárási tilalom az oltottakra nem vonatkozik majd,
ha már eltelt 10 nap a második oltás felvétele óta. „Nem tartom normálisnak, hogy
ha valaki felvette az oltást, és van oltási
igazolása, bármilyen formában korlátozzák a tevékenységét. (…) Az oltottakat nem
korlátozhatjuk azért, mert egyes személyek Romániában nem akarják beoltatni
magukat. Ha valaki beoltott, folytathatja a
tevékenységét” – jelentette ki Florin Cîțu.

7000 fölött maradt az új fertőzöttek száma
Tartotta a szerdán elért 7000 fölötti számot a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak
száma: a csütörtöki adatok szerint 21 764 PCR- és 31 953 antigéntesztből 7095 lett pozitív. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 172 981, a gyógyultaké pedig 1 090 380-ra nőtt.
A kór szövődményeiben 113-an haltak meg, közülük 106-an igazoltan krónikus betegek
voltak. A kórházakban 9078 fertőzöttet ápoltak, közülük 1067-et intenzív osztályon.

„Nem zárjuk le a gazdaságot, megvan a
zöldigazolvány, ami lehetővé teszi a bejutást a rendezvényekre, amelyek így biztonságos körülmények között megtarthatók”
– tette hozzá a kormányfő.
Mint ismeretes, a kormány múlt héten
fogadta el a rendeletet, amely értelmében
a 3 ezrelék fölötti fertőzési rátájú településeken csak azok mehetnek be a vendéglátóhelyekre, illetve csak azok vehetnek
részt kulturális és sporteseményeken,
vagy magánrendezvényeken – esküvőkön, keresztelőkön –, akik uniós védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Ilyen
az oltottaknak, a fertőzésen 180 napnál
nem hosszabb ideje átesettek és a negatív
PCR-teszttel rendelkezőknek jár. A kormányrendeletben rejlő ellentmondásra
egyébként Németh Zoltán Temes megyei
prefektus és Dominic Fritz, Temesvár polgármestere hívták fel a figyelmet annak
apropóján, hogy Temesváron meghaladta
a 4 ezreléket a fertőzési ráta, a megyei operatív törzs pedig olyan rendeletet fogadott
el, amely értelmében hétvégén este 6-kor
minden boltnak és vendéglátóhelynek
be kell zárnia. A két elöljáró szerint ez ellentmond annak, hogy 3 és 6 százalékos
fertőzési szint között nyitva maradhatnak a vendéglátóhelyek, és rendezvények
is tarthatók, még ha korlátozott számú
résztvevővel is. Egyébként az oltottakat
kedvezőbb helyzetbe hozó módosítások
elkezdték éreztetni a hatásukat: emelkedni kezdett a többségében még beoltatlan
lakosság oltakozási hajlandósága: szerdán 13 748-cal, csütörtökön 15 646-tal nőtt
a beoltottak száma, ami több mint 85 százalékkal haladja meg az előző hét átlagát.

USR–PLUS-elnökválasztás: Cioloş
Barna előtt az első forduló után
Dacian Cioloş és Dan Barna került be a
Mentsétek meg Romániát Szövetség –
Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja
(USR–PLUS) elnökválasztásának második fordulójába – közölte csütörtökön
Ionuţ Moşteanu, az alakulat szóvivője.
Dacian Cioloş 15 111 szavazatot (46
százalék), Dan Barna 14 404 szavazatot (43,9 százalék), Irineu Darău pedig
3300 szavazatot (10,1 százalék) kapott.
Az USR–PLUS 44 114, szavazati joggal
rendelkező tagja közül 32 815-en (74,4
százalék) voksoltak. Az USR–PLUS tagjai
online szavazhattak a leendő pártelnökre. A második forduló eredményét a párt
október 2–3-án tartandó kongresszusán
hivatalosítják.

Sorsdöntő tisztújító kongresszus a liberálisoknál
» B. L.

Összecsapnak. A PNL elnöki tisztségéért durva küzdelem zajlik Orban és Cîțu között

tisztség magyar kézbe kerülése is fájt. Cîțu
a kormányban általa eddig képviselt irányvonal folytatását ígéri pártelnökként is, sok
konkrétumot ugyanakkor nem árult el, a
párt elnöki tisztségére – személyes ambíciói mellett – elemzők szerint azért tartják
őt Bocék alkalmasnak, mert könnyen manipulálhatónak vélik.
A kongresszus előtti utolsó száz méteren
ugyanakkor igyekezett magabiztosságot
sugározni. Egy szerda esti televíziós műsorban kijelentette: hétfőtől ő lesz a PNL elnöke, így az USR–PLUS-nak vele kell majd
tárgyalnia, de téved, ha azt hiszi, hogy
könyörögni fog neki a koalícióba való viszszatérésért. A kormányfő felrótta az USR–
PLUS-nak azt is, hogy összeállt az oltáselle-
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kormány és az egész ország sorsát is
befolyásolhatja az, milyen eredmény
születik a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szombatra összehívott, bukaresti tisztújító kongresszusán, amelyen a részt vevő mintegy
ötezer küldött új pártvezetést – ezzel együtt
új elnököt is – választ. A kongresszusnak
ugyanis komoly tétje van, miután a pártelnöki tisztségre törekvő két legesélyesebb
jelölt – Ludovic Orban jelenlegi és újrázni
készülő elnök, illetve kihívója, Florin Cîțu
miniszterelnök – támogatottsága nagyjából
kiegyenlített, a köztük fennálló rivalizálás
pedig az elmúlt hónapokban gyakorlatilag
nyílt háborúvá fajult. Orban a stabilitás jelszavával kampányol, azzal próbálja maga
mellé állítani a küldöttek többségét, hogy ő
az egyetlen, aki képes megbékíteni a Cîțuval
az országos fejlesztési terv miatt kirobbant
konfl iktus nyomán a kormányból kilépett
USR–PLUS-t. Ebben jelenleg az USR–PLUS is
partnere, amely közölte: vissza szeretne térni a koalícióba, de csak akkor, ha nem Cîțu
lesz a miniszterelnök.
Cîțu mellett viszont a párt számos közismert és sikeres politikusa sorakozott fel
– sokan közülük Erdélyből, köztük Emil
Boc kolozsvári polgármester –, akik már a
koalíciós tárgyalások lezárulta óta elégedetlenek Orbannal, és azzal vádolják, hogy
túl sok engedményt tett a miniszteri tárcák
elosztásakor a koalíciós partnereknek. Elsősorban az USR–PLUS-nak juttatott fontos minisztériumok számát sokallták, de a
Boc-szárnynak a Kolozs megyei prefektusi
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nes AUR-ral, és bizalmatlansági indítványt
nyújtott be a kormány ellen. Kincstári optimizmusból Orbannál sincs hiány, ő a miniszterelnöki tisztséget is magának követeli
arra az esetre, ha ismét pártelnökké választanák, mondván: a vesztes fél nem rendelkezik majd legitimitással ahhoz, hogy egy
olyan fontos tisztséget töltsön be, mint a
kormányfői.
A kongresszusra – amelyre a járványhelyzet is rányomja a bélyegét, sokan vitatják,
hogy a 3 ezrelék fölötti fertőzési rátájú Bukarestben egyáltalán megrendezhető-e egy
ötezer fős rendezvény a hatályos rendelkezések szerint – bejelentkezett a PNL korábbi elnöke, Klaus Iohannis államfő is, aki a héten
egyértelműen Cîțu mellett tette le a garast.

A francia nagykövet
a jövő héten visszatér Washingtonba
Franciaország washingtoni nagykövete a
jövő héten ismét elfoglalja állomáshelyét
– jelentette be szerdán a francia elnöki
hivatal, miután Emmanuel Macron
államfő telefonon tárgyalt amerikai
kollégájával, Joe Bidennel az úgynevezett
tengeralattjáró-ügyről. Párizs a múlt héten hívta vissza washingtoni és canberrai
nagykövetét, mert az Egyesült Államok,
Ausztrália és Nagy-Britannia – Franciaország előzetes tájékoztatása nélkül – biztonsági partnerségi szerződést kötött AUKUS néven. Ezzel összefüggésben pedig
Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris
meghajtású tengeralattjárókat vásárol az
Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízel- és
elektromos meghajtású tengeralattjárók
gyártásáról szóló szerződését. Emiatt
Franciaország egy 56 milliárd dolláros
szerződéstől esett el. Az Elysée-palota
közleménye szerint a két ország vezetője
egyetértett abban, hogy „a szövetségesek
közötti nyílt konzultációkkal elkerülhető
lett volna” a jelenlegi válság.
Huszonhárommillió olasz dolgozónak
tették kötelezővé a védettségi igazolást
Az állami és magánszektorban dolgozók
oltási igazolás nélkül nem veszítik el
munkahelyüket, de bérüket felfüggesztik
október 15-től az olasz kormány törvényerejű rendelkezése szerint, melyet Sergio
Mattarella államfő szerdán írt alá. Az
angol nevet viselő Green Pass rendeletet
a gyakorlatban csak a jövő hónap közepétől alkalmazzák.

