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Európai Unió: reformok nélkül
nem csatlakozhat a Nyugat-Balkán
Az EU elkötelezett a nyugat-balkáni tér-
ségre kiterjedő bővítési folyamat mellett, 
de továbbra is fontosnak tartja, hogy a 
régiót alkotó országok folytassák a politi-
kai és gazdasági reformokat – erősítették 
meg az Unió vezető képviselői szerdán a 
szlovéniai Brdóban tartott csúcstalálko-
zót követően, amelyen az EU-tagorszá-
gok és a nyugat-balkáni térséget alkotó 
országok állam-, illetve kormányfői 
vettek részt. A zárónyilatkozat szerint az 
EU „megkérdőjelezhetetlenül támogatja 
a Nyugat-Balkán európai perspektíváit”, 
és megerősíti az uniós bővítési folyamat 
iránti elkötelezettségét, ez közös stratégi-
ai érdek is. A folyamat további lépéseire 
vonatkozóan azonban a nyilatkozat nem 
nevezett meg időtávot. Szerepel benne 
viszont, hogy az érintett partnereknek 
folytatniuk kell a hiteles reformokat, és 
integrációjuk ennek ütemétől függ. Ur-
sula von der Leyen, az Európai Bizottság 
elnöke a csúcs utáni sajtótájékoztatón 
kijelentette, hogy a brüsszeli bizottság 
álláspontja egyértelmű, a Nyugat-Balkán 
helye az európai családban van. Hozzá-
tette, az EU hitelességének is árt, ha nem 
lép mielőbb előre a folyamatban. Charles 
Michel, az EU-tagországok vezetőit 
tömörítő Európai Tanács elnöke felhívta 
a fi gyelmet, hogy az Uniónak is vannak 
még feladatai az új tagok felvételét és tel-
jes beilleszkedésük előkészítését illetően.

Osztrák nyomozás kozmetikázott
pártfelmérések miatt
A gazdasági és korrupciós ügyekkel fog-
lalkozó osztrák államügyészség (WKStA) 
házkutatást tartott tegnap a kormányzó 
Osztrák Néppárt (ÖVP) bécsi központ-
jában és a kancellári hivatalban is, a 
házkutatások érintettjei mindannyian Se-
bastian Kurz kancellár bizalmi emberei: 
Johannes Frischmann szóvivő, Gerald 
Fleischmann médiakoordinátor és Stefan 
Steiner vezető stratéga. A vád hűtlen 
kezelés, megvesztegetés és kenőpénz 
elfogadása, elsősorban az Österreich 
napilapban közölt közvélemény-kutatási 
adatok manipulálása érdekében. Ezeket 
a hirdetéseket a gyanú szerint a pénzügy-
minisztérium fi zette, és a vádak szerint 
kizárólag az ÖVP pártpolitikai érdekeit 
szolgálták. A gyanú szerint a szóban 
forgó hirdetések és médiakooperációs 
megegyezések értéke 1,3 millió euró volt. 
A tartalmak és megjelentetésük időpont-
ja miatt érintett az ügyben a médiacso-
port szerkesztősége is, amely ellen a vád: 
a közvélemény befolyásolása „kozmeti-
kázott” közvélemény-kutatási adatokkal.

IOHANNIS AGGÓDIK, A LAKOSSÁGOT VÉSZJELZÉSBEN FIGYELMEZTETIK A FERTŐZÉSVESZÉLYRE

„Katasztrofális a járványhelyzet”
Katasztrofálisnak nevezte a románi-
ai járványhelyzetet Klaus Iohannis 
államfő, miután tegnap közel 15 
ezer új fertőzöttről és 331 haláleset-
ről érkezett jelentés; a lakosságot a 
RO-Alert rendszeren fi gyelmeztetik a 
veszélyre. Megszületett a fokozottan 
fertőzött településeken szabadtéri 
maszkviselést előíró rendelet.
» ROSTÁS SZABOLCS

M ég soha nem jegyeztek annyi 
koronavírusos halálesetet egy 
nap leforgása alatt Romániában, 

mint tegnap, amikor 331 halálesetről ér-
kezett jelentés; ezek közül három áldozat 
még szeptemberben hunyt el. Ez több 
mint kétszerese az utóbbi két hét átlagá-
nak. A stratégiai kommunikációs csoport 
(GCS) jelentése szerint az elhunytak közül 
303-an voltak beoltva koronavírus ellen. 
A testület közölte, 14 744 új koronavírusos 
megbetegedést igazoltak az országban (ez 
hatvan százalékkal múlja felül a kéthetes 
mozgóátlagot), több mint 70 ezer teszt 
eredményének feldolgozása nyomán. Mi-
közben jelenleg 14 569 személyt kezelnek 
kórházban Covid–19-cel, 1513-an vannak 
az intenzív terápián. A Covid-kórházak or-
szágszerte megteltek, a súlyos állapotban 
lévő betegek órákig várnak a betegfelvételi 
osztályokon vagy a mentőautóban, hogy 
felszabaduljon egy hely az intenzív terápi-
án. Az Europa FM rádió értesülései szerint 
a román egészségügyi hatóságok magyar 
partnereikkel egyeztetnek arról, hogy a 
határ menti térségből a helyhiánnyal küz-
dő romániai kórházakból koronavírusos 
pácienseket irányítsanak át magyarorszá-
gi egészségügyi intézményekbe. Egyelőre 
kizárólag Magyarországgal tárgyalnak a 
segítségnyújtásról, a transzfernél ugyan-
is csak a mentőautós szállítás jön szóba, 
a kritikus állapotban lévő fertőzöttek lé-
legeztetéséhez használt oxigénpalackok 
ugyanis nem teszik lehetővé a repülőgé-
pek használatát.

A helyzet súlyosságára tekintettel a 
román hatóságok a RO-Alert rendszeren 
keresztül fi gyelmeztették tegnap a la-
kosságot a fokozott fertőzésveszélyre. Az 
extrém kategóriába sorolt, kora délután 
kiküldött vészjelzésben arra hívják fel a 
fi gyelmet, hogy országos szinten gyors 

ütemben nő a koronavírusos fertőzöttek 
száma, így arra kérik a lakosokat, tartsák 
be a higiéniai óvintézkedéseket és egy-
mástól a kellő távolságot. A mobiltelefo-
nokra kiküldött üzenetben arra is felszó-
lítják a polgárokat, hogy csak hivatalos 
forrásból tájékozódjanak a járványról, és 
mielőbb oltassák be magukat. Rendkívül 
aggasztónak nevezte a járványhelyzet 
súlyosbodását a román államfő. Klaus 
Iohannis tegnap szlovéniai látogatása so-
rán úgy nyilatkozott, roppant aggasztják 
a járványhelyzetről kapott tájékoztatások. 
„Ez katasztrófa. Az elektromos áram ára 
folyamatosan nő. Szükségünk van egy 
kormányra” – jelentette ki Iohannis. Ad-
riana Pistol, a közegészségügyi intézet 
(INSP) keretében működő Fertőző Beteg-
ségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos 
Központ igazgatója tegnap felhívta a fi -
gyelmet, az ország közel áll ahhoz, hogy 
a fertőzések napi új esetszáma elérje a 20 
ezret, ha az emberek nem oltatják be ma-

gukat, és nem tartják be az egészségügyi 
óvintézkedéseket.

Ezzel egy időben ismét kötelezővé vá-
lik a védőmaszk viselése szabadtéren is 
minden olyan településen, ahol az ezer 
lakosra eső koronavírusos betegek száma 
az utóbbi 14 napra számítva meghaladja 
a 6-ot. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi 
miniszter és Lucian Bode belügyminiszter 
tegnap írta alá a védőmaszk viselését, a 
járványügyi szűrést és a kézfertőtlenítést 
a veszélyhelyzet ideje alatt kötelezővé tevő 
korábbi, 2020/874/81-es rendeletet kiegé-
szítő rendelkezést. Az egészségügyi tárca 
közleményében leszögezi, mentesülnek 
a szabadtéri maszkviselés kötelezettsége 
alól azok a személyek, akik magukban 
vagy a velük egy háztartásban élőkkel kö-
zösen valamilyen tevékenységet végeznek 
a szabadban, például sportolnak. „A köz-
egészségügyi igazgatóságok javaslatára a 
megyei vészhelyzeti bizottságok más kivé-
telekről is dönthetnek” – mutat rá a tárca.
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Legyengült immunitásúak három dózis vakcinát kapnak

A legyengült immunitású személyek kettő helyett eleve három dózist kapnak majd a 
koronavírus elleni vakcinából – közölte tegnap az országos oltási kampány koordiná-
tora. Valeriu Gheorghiţă elmondta, az Európai Gyógyszerügynökség ajánlása értelmé-
ben mind a BioNTech-Pfi zer, mind a Moderna oltóanyagából eleve három dózist java-
solnak a nagyon legyengült immunrendszerű személyeknek. Ez esetben a harmadik 
oltást a második adagot követő 28 napra kell beadni, ezt követően legkevesebb hat 
hónap elteltével megkaphatják az emlékeztető oltást is. A normál immunrendszerrel 
bíró személyeknél továbbra is két adag szükséges a teljes körű oltáshoz, és ők is kap-
hatnak emlékeztető oltást, ha eltelt legalább hat hónap a második adagtól.

A lakosságot a Ro-Alert rendszeren keresztül is riasztották a fertőzésveszély miatt

» R. SZ.

Várhatóan hosszú távú politikai válság-
ra kell berendezkedni a Florin Cîțu ve-

zette kormány bukását követően, fi karcnyi 
konszenzus sem körvonalazódik a parla-
menti pártok között a lehetséges megoldást 
illetően. Klaus Iohannis tegnap arra fi gyel-
meztette az egymást támadó alakulatokat, 
hogy sokáig ügyvivő kormánya lesz az or-
szágnak, ha nem sikerül megegyezniük 
egymással egy teljes jogkörű kabinet be-
iktatásáról. A román államfőtől az EU és a 
nyugat-balkáni országok szlovéniai csúcs-
találkozóján újságírók azt fi rtatták, miért 
csak jövő héten kezd egyeztetni a pártokkal 
egy új kormány beiktatásáról. Iohannis 
elmondta: aggodalommal fi gyelte a kor-
mány ellen voksoló, „megoldások helyett, 

csak a cirkuszban érdekelt” törvényhozók 
indokolatlan lelkesedését a kormány meg-
buktatása után. Szerinte az ország nagy 
bajban van, kormányra van szüksége, de jó 
néhány napra lesz még szükség, hogy min-
denki lehiggadjon, és megértse: ezt a vál-
ságot nem indulatos támadásokkal, hanem 
csak érett politizálással lehet megoldani. 
Amikor arról kérdezték, számol-e azzal a 
lehetőséggel, hogy parlamenti megbukta-
tása után ismét Florin Cîțu liberális pártel-
nököt jelölje miniszterelnöknek, az államfő 
azt mondta: bárkit megbízhat kormányala-
kítással, akit parlamenti többség támogat. 
Szerinte azonban a koalíciók nem az elnöki 
hivatalban, hanem a pártok között szület-
nek, de úgy vélekedett: nehezen képzelhe-
tő el, hogy a PNL ismét tárgyalóasztalhoz 
üljön volt koalíciós partnerével, a Ment-

sétek meg Romániát Szövetséggel (USR), 
miután az kilépett a kormányból, és részt 
vett a kabinet megbuktatásában. Az elnök 
szerint aligha sikerül megoldani a válságot 
a kormányalakítási egyeztetések első for-
dulóját követően, és további konzultációk-
ra lesz szükség. „Ha a pártok nem tudnak 
szót érteni egymással, akkor ez az ügyvivő 
kormány marad tisztségben, amíg új meg-
oldást találnak. Az ország nem marad-
hat kormány nélkül, és azt hiszem, végül 
mindenki meg fogja érteni: jobb, ha teljes 
jogkörű kormányunk van, mint ha ügyvi-
vő kormány vezeti az országot” – mondta 
az államfő. Egyébként az alkotmány sze-
rint 45 napig lehet ügyvivő kormánya az 
országnak, de az alaptörvény roppant tág 
mozgásteret biztosít az elnöknek abban, 
hogy kinek ad kormányalakítási megbí-

zást. Az elnök feloszlathatja a parlamentet 
és előre hozott választásokat írhat ki, ha a 
törvényhozás két egymást követő próbálko-
zás alkalmával megtagadja az államfő mi-
niszterelnök-jelöltjének beiktatását.

Közben Marcel Ciolacu PSD-elnök szerint 
a választók számára nem képez prioritást 
az államfő felfüggesztése. Ezzel George Si-
mionnak, a Románok Egyesüléséért Szö-
vetség (AUR) társelnökének kijelentésére 
reagált, miszerint ha Iohannis nem ír ki elő-
re hozott választásokat, akkor felmerülhet 
a tisztségéből való felfüggesztése. Ciolacu 
szerint ehhez nincs meg a parlamenti több-
ség, viszont ő is az idő előtti választások 
kiírását tartja a legjobb megoldásnak a po-
litikai válság feloldására. A PSD elnöke ki-
zártnak tartja a tárgyalásokat a PNL-lel egy 
kisebbségi kormány támogatásáról.

Iohannis ügyvivő kormányban és Cîțuban lát fantáziát




