
 Külföld-Belföld 2021. október 1–3.
péntek–vasárnap 5

» RÖVIDEN

Elítélték Nicolas Sarkozy
volt francia államfőt
Egy év szabadságvesztésre ítélte csü-
törtökön egy francia bíróság Nicolas 
Sarkozy volt francia államfőt (2007–2012) 
a 2012-es elnökválasztási kampányá-
nak törvénytelen fi nanszírozása miatt. 
Az exelnöknek – aki nem jelent meg 
az ítélethirdetésen – nem kell börtön-
be vonulnia, elektromos nyomkövető 
viselésével kiválthatja a büntetést. A 
vádhatóság szerint Nicolas Sarkozy 
kampányának fi nanszírozását „teljes 
lazaság” jellemezte, a stáb a törvényben 
engedélyezettnek több mint a dupláját 
költötte el, majd a túlköltekezést a jobb-
közép párt kettős könyveléssel próbálta 
meg elrejteni az illetékes hatóságok elől. 
A bíróság a lehető legszigorúbb bünte-
tést szabta ki az exelnökre, miközben az 
ügyészség csak hat hónap letöltendő és 
hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést 
kért. Sarkozyt – aki fellebbezhet az ítélet 
ellen – egy másik ügyben március 1-én 
nem jogerősen egy év letöltendő és két év 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, 
amiért információkért cserébe megpró-
bált megvesztegetni egy magas rangú 
bírót, de miután a volt államfő fellebbe-
zett az ítélet ellen, az ellene folyó többi 
eljárásban szabadlábon védekezhet.

Több mint száz halott
az ecuadori börtönharcok során
Száz fölé emelkedett az ecuadori 
Guayaquil kikötőváros börtönében lezaj-
lott bandaütközet halálos áldozatainak 
száma, miután a hatóságok újabb holt-
testeket találtak – közölte a dél-amerikai 
ország büntetés-végrehajtási hatósága. 
Közölték, több mint száz halálesetet és 
52 sebesülést erősítettek meg a város 
Guayas börtönében kedden lezajlott 
összecsapás nyomán. Páncélozott 
járművek, katonák, mentősök és a rabok 
hozzátartozói gyűltek össze a fegyintézet 
előtt, utóbbiak arra várva, hogy hírt kap-
janak odabent lévő szeretteikről. Fabian 
Bustos rendőrparancsnok szerint a rend-
őrség és a hadsereg bevetési egységeinek 
több mint öt órába telt visszaszerezni az 
ellenőrzést a börtön felett, ahol utóbb 
néhány fegyvert is találtak. Illetékesek 
szerint a lőfegyverekkel, késekkel és 
robbantásokkal megvívott összecsapást a 
börtönben működő két banda, a Los Lo-
bos és a Los Choneros vitája robbantotta 
ki. Mario Pazmino ezredes, az ecuadori 
katonai hírszerzés volt igazgatója szerint 
a véres ütközet azt mutatja, a nemzetközi 
szervezett bűnözés átitatta az ecuadori 
büntetés-végrehajtás struktúráját.

Oltáslottó: 1 millió lej a főnyeremény
Egymillió lej az oltáslottó főnyeremé-
nye, amit a nyereményjáték 14., utolsó 
hetében fognak kisorsolni – tájékoztatott 
csütörtökön a Román Lottótársaság. 
Közleményük szerint az október 3. és 
december 31. között zajló oltáslottón 1139 
pénzjutalmat sorsolnak ki összesen 15 
millió lej értékben. Az első sorsolást ok-
tóber 3-án, vasárnap tartják. Az egészség-
ügyi minisztérium bejelentette: az uniós 
digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező, 
teljes körűen beoltott személyek csütör-
töktől vehetnek részt az oltáslottón. Eh-
hez fel kell iratkozni a nyereményjátékra 
a https://certifi cat-covid.gov.ro webol-
dalon a Covid-igazolvány letöltése után. 
Hetente 81 nyereményt sorsolnak ki (heti 
nyolcvan 10 ezer lejes nyereményt és egy 
100 ezer lejes nyereményt). Emellett ha-
vonta kisorsolnak egy 300 ezer lejes nye-
reményt (minden hónap utolsó hetében), 
a játék végén pedig egy 500 ezer lejes és 
egy 1 millió lejes pénzjutalmat.

FELOLVASTÁK A PARLAMENTBEN A KORMÁNYBUKTATÓ BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT

Cîțu nem készül lemondani
Butaságnak nevezte Florin Cîțu 
azokat a sajtóinformációkat, hogy 
fontolóra venné a kormányfői 
tisztségről való lemondását. A meg-
buktatását célzó bizalmatlansági 
indítványt a miniszterelnök távol-
létében ismertették a törvényhozás-
ban, a kezdeményezés sikeréhez 
234 szavazat szükséges.
» ROSTÁS SZABOLCS

F elolvasták a kétkamarás bukaresti 
parlament csütörtöki együttes ülé-
sén az ellenzéki Szociáldemokrata 

Párt (PSD) bizalmatlansági indítványát, 
amely a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és 
az RMDSZ Florin Cîțu vezette koalíciós 
kormányának megbuktatását célozza. Az 
Elég a szegénységből, drágulásokból és 
bűnözőkből, le a Cîțu-kormánnyal! című 
kezdeményezésben a szociáldemokraták 
azzal vádolják a tavaly decemberben – ak-
kor még a Mentsétek meg Romániát USR–
PLUS részvételével – beiktatott jobbközép 
koalíciós kormányt, hogy a hatalomért 
folytatott csatározás közepette magára 

hagyta, és mély politikai, gazdasági, társa-
dalmi válságba sodorta Romániát. 

A bizalmatlansági indítvány szerzői 
szerint a vásárlóerő 12 százalékkal csök-
kent, és így minden román állampolgár 
560 euróval lett szegényebb egy év alatt, 
az ország lakosságának több mint egy-
harmadát (hétmillió polgárt) „szegény-
ségre ítélték”. Úgy értékelik: a jobboldal 
elzálogosította a lakosság jövőjét, hitelre 
költekezik, másodpercenként 1700 euró-
val növeli az államadósságot, miközben 
az energiaárak emelkedése „kicsúszott el-
lenőrzése alól”. Az ellenzéki párt szerint 
a kormány becsapta és feláldozta a hazai 
vállalkozókat, megalázta a gazdákat, és 
„aberráns intézkedéseivel” megfosztotta 
a románokat az egészségügyi ellátástól, 
miközben a PNL felelőtlen módon ötezer 
résztvevővel rendezett kongresszust a jár-
vány sújtotta Bukarestben. A korábban 
ellene hangoztatott jelszóval visszavágva 
a PSD most azzal követeli Cîțu leváltását, 
hogy „bűnözők nélküli közéletet” akar. 
A miniszterelnökről ugyanis nemrég ki-
derült: húsz éve súlyos pénzbírsággal és 
kétnapos elzárással büntették meg ittas 
vezetésért az Egyesült Államokban, ahol 
felsőfokú tanulmányait végezte.

A PSD azt követően terjesztette be saját 
bizalmatlansági indítványát, hogy az al-
kotmánybíróság úgy rendelkezett: a kor-
mányból kilépett USR–PLUS szövetség 
és a nacionalista Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) által szeptember 3-án 
benyújtott, de szabályossági kifogások mi-
att elnapolt indítványt is napirendre kell 
tűzni a törvényhozásban. A PSD számára 
presztízskérdés volt, hogy ne legyen mel-
lékszereplő a kormánybuktatásban, és a 
házbizottságban sikerült elérnie, hogy ne 
a két kisebb párt kezdeményezését, hanem 
az általa benyújtott bizalmatlansági indít-
ványt tűzzék hamarabb napirendre a par-
lamentben. Az USR–PLUS kilépése nyo-
mán a Cîțu-kabinet maradékának elvileg 
nincs esélye talpon maradni, ha bármelyik 
bizalmatlansági indítványt szavazásra bo-
csátják a törvényhozásban. A PSD indítvá-
nyának vitáját és szavazását október 5-re, 
keddre tűzte ki a kétkamarás parlament 
egyesített házbizottsága a kormánybuk-
tatáshoz 234 szavazatra van szükség. A 
bizalmatlansági indítvány felolvasásán 
főleg ellenzéki törvényhozók vettek részt, 
a kormányfő nem volt jelen. Cîțu a buka-
resti sajtóban keringő spekulációkra utal-
va cáfolta, hogy lemondani készülne tiszt-
ségéről. Elemzők szerint az önként távozás 
azért jöhet számításba – elsősorban az ál-
lamelnöki Cotroceni-palotában –, mert eb-
ben az esetben Klaus Iohannis államfő is-
mét őt bízhatná meg kormányalakítással. 
Az alkotmánybíróság tavalyi határozata 
azonban kimondja, hogy a bizalmatlansá-
gi indítvánnyal megbuktatott miniszterel-
nök nem jelölhető újra a tisztségre. „Sok 
butaság elhangzik a közéletben, amikor 
döntések meghozatalára van szükség a 
románok érdekében. Ez lenne az utolsó 
dolog, amit megtennénk. Mi nem a PSD 
vagyunk, hogy megdöntsük a saját kormá-
nyunkat” – nyilatkozta Florin Cîțu. Ionuţ 
Moşteanu, az USR–PLUS képviselőházi 
frakcióvezetője leszögezte: az alakulat 
csak akkor ül le tárgyalni a PNL-lel, ha új 
kormányfőt javasolnak Cîţu helyett.
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Határozat oktatásról, teherfuvarozásról

Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) új határozatot készül elfogadni csütörtök este, 
amelyben pontosítani fogják: az iskolákban ezentúl a települések fertőzöttségi rátájától 
függetlenül jelenléti oktatás zajlik, az online oktatásra való áttérésről az osztályban/isko-
lában igazolt fertőzéses esetek függvényében döntenek – jelentette be délután Florin Cîţu 
kormányfő. Hozzátette, a részleteket az oktatási és az egészségügyi miniszter közös rende-
letben szögezi majd le. Ugyanez a határozat a miniszterelnök szerint többek között men-
tesíti a karantén alól a nemzetközi fuvarozásban dolgozó teherautó-vezetőket az országba 
való belépésük után, ha be vannak oltva Covid–19 ellen, vagy negatív a teszteredményük.

A PSD szószólója szerint a jelenlegi kormány válságba taszította az országot

» KRÓNIKA

Október közepére várják járványügyi 
szakemberek a koronavírus-járvány ne-

gyedik hullámának tetőzését, amikor várha-
tóan húszezret meghaladó napi esetszámok 
lesznek – jelentette ki Cseke Attila megbízott 
egészségügyi miniszter. Az RMDSZ-es tárca-
vezető a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: a 
romániai egészségügyi rendszerben az egyre 
növekvő számú koronavírusos betegek ellá-
tása érdekében vissza kell szorítani az egyéb 
tevékenységeket, hogy újabb kórházakat, 
kórházi részlegeket szabadíthassanak fel a 
fertőzöttek számára. Úgy vélekedett, a Co-
vid-részlegek intenzív terápiás osztályain ta-
vasszal elért 1600 ágyas kapacitás a negyedik 
hullámban nem lesz elegendő. A legfertőzöt-
tebb térségekben nagyon nehéz már szabad 
ágyat találni egy-egy súlyos beteg számára, 
ezért a kevésbé leterhelt térségekbe szállítják 
őket. A miniszter ismét leszögezte: nem akar 
„lokálpatriotizmusról” hallani, egyetlen kór-
ház sem utasíthat el más megyéből érkező 
pácienseket. Cseke Attila szerint a romániai 
nehéz járványhelyzet annak tulajdonítható, 
hogy itt a lakosság alig egyharmada vette fel 
az oltást. Rámutatott: más országok, ahol 

60–70 százalékos az átoltottság, túl vannak 
a negyedik hullámon, és sorra eltörlik a kor-
látozásokat. „Romániában sokan emlegetik, 
hogy olyan országot akarnak, mint odakint, 
de nem hajlandók tenni is érte” – fogalma-
zott a miniszer az oltásszkeptikusokra utal-
va. Csütörtökön egyébként már másodszor 
dőlt meg az újonnan diagnosztizált esetek 
rekordja az országban. A stratégiai kommu-
nikációs törzs jelentésében szereplő több 
mint 12 ezer új fertőzés 90 százalékkal halad-
ja meg az utóbbi két hét átlagát. Az utóbbi 24 
órában 176 koronavírusos beteg halt meg: ez 
másfélszerese a kéthetes mozgóátlagnak. Az 
áldozatok között két gyermek és öt 30 és 40 
év közötti felnőtt is volt. A kórházban kezelt 

fertőzöttek száma csütörtökön átlépte a 12 
ezret, az intenzív terápián ápolt súlyos ese-
teké 1364-re emelkedett. Lakosságarányo-
san immár Romániában követeli a legtöbb 
áldozatot a koronavírus-járvány Európában. 
Az abszolút számok szintjén az ország az 
első tíz közé került világviszonylatban, ami 
a járványnak tulajdonított halálesetek szá-
mát illeti. Az egy nap alatt diagnosztizált 
fertőzések tekintetében lakosságarányosan 
Szerbia, Litvánia, Lettország és Szlovénia 
rosszabbul áll ugyan, mint Románia, de 
ezekben az országokban az áldozatok, illet-
ve az intenzív terápián ápolt betegek lakos-
sághoz viszonyított aránya felét sem teszi ki 
a hazainak.

Húszezer fölé is ugorhat a napi esetszám




