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» RÖVIDEN

Benyújtotta lemondását Orban
Benyújtotta tegnap a lemondását a kép-
viselőház elnöki tisztségéből Ludovic Or-
ban, aki azt követően döntött így, hogy a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) szeptember 
végi tisztújító kongresszusán elvesztette 
a pártelnöki tisztséget a kihívójaként 
induló Florin Cîțu miniszterelnök javára. 
Közölte, egyrészt azért mondott le, 
mert egy ilyen tisztséghez a polgárom 
szavazatai biztosítják a legitimitást, és 
mivel már nem a PNL elnöke, már nem 
maradhat az alsóház élén sem. Ugyanak-
kor azt is megjegyezte, hogy nem kíván 
részese lenni azon vezetésnek, amely 
szerinte „erőszakkal” került a PNL élére, 
és amelyet egy Cîțu vezette és Klaus 
Iohannis államfő támogatta romboló 
csoportosulásnak nevezett. Orban helyét 
a PNL vezetőségének döntése értelmében 
ideiglenesen Florin Roman, a képviselő-
ház liberális elnöke veheti át.

Szerb tüntetőkkel csapott össze
a koszovói rendőrség 
Összecsapott a koszovói rendőrség teg-
nap a koszovói Mitrovicában (Kosovska 
Mitrovica) azokkal a koszovói szerbek-
kel, akik egy csempészetellenes akcióso-
rozat ellen tüntettek Észak-Koszovó több 
településén – közölte a pristinai és a 
szerbiai sajtó. A koszovói rendőrség egy 
razziája során szerdán több élelmiszer-
üzletet és gyógyszertárat is átvizsgáltak, 
csempészárut keresve. A rendőrségi 
akcióra a helyi szerbek tettlegességgel 
reagáltak, kövekkel dobálták meg a 
rendőröket, és járművekkel torlaszolták 
el az utakat. A helyszínre érkezett a 
koszovói rendőrség különleges alakula-
ta (Rosu), amely könnygázgránátokkal 
igyekezett oszlatni a tömeget, később 
pedig lövéseket is leadtak, a helyszíni 
jelentések szerint egy férfi  súlyosan meg 
is sebesült.

Ukrajnában felfüggesztik az oltatlan
pedagógusok munkaviszonyát
Ukrajnában felfüggesztik azoknak a 
pedagógusoknak a munkaviszonyát, 
akik nem veszik fel a koronavírus elleni 
védőoltást, így fi zetést sem kapnak – 
közölte az egészségügyi minisztérium 
tegnap, Viktor Ljaskóra a tárca vezetőjére 
hivatkozva. A miniszter emlékeztetett 
arra, hogy a pedagógusok is azon foglal-
kozásúak kategóriájába tartoznak, akik 
számára kötelező a védőoltás. Az okta-
tási szféra dolgozói novemberig kaptak 
haladékot arra, hogy beoltassák magu-
kat, különben az úgynevezett országos 
karantén ideje alatt nem dolgozhatnak, 
és így munkabért sem kapnak.

A G20 hajlandó a párbeszédre
a tálibokkal az afgánok megsegítésére
A G20-csoport vezetői kedden segít-
ségnyújtásban állapodtak meg az 
afganisztáni humanitárius katasztrófa 
enyhítése érdekében, hangsúlyozva, 
hogy ehhez párbeszédet kell folytatniuk 
a tálib kormánnyal, ám ez nem jelenti 
azt, hogy nemzetközileg elismerik a 
radikális iszlamisták rendszerét. A fórum 
az afganisztáni helyzet miatt kedden 
rendkívüli online csúcstalálkozót tartott 
a G20 soros elnökségét betöltő Olasz-
ország vezetésével. Mario Draghi olasz 
miniszterelnök beszámolója szerint a 
G20-csoport felhatalmazta az ENSZ-t az 
Afganisztánnak nyújtandó humanitárius 
segélyek koordinálásával. Ursula von der 
Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke 
további egymilliárd eurós támogatást 
jelentett be, Joe Biden amerikai elnök 
pedig 300 millió dolláros támogatást 
helyezett kilátásba.

MAGYARORSZÁG KORONAVÍRUSOS BETEGEKET VESZ ÁT, MÁSOK ORVOSI ESZKÖZÖKKEL SEGÍTENEK

Külföldi támogatás Romániának
Számos ország segít a koronaví-
rus-járvány negyedik hullámával 
egyre kilátástalanabbul viasko-
dó Romániának. Szijjártó Péter 
magyar külgazdasági és külügy-
miniszter tegnap közölte, hogy 
Magyarország 50, intenzív ellátásra 
szoruló beteget vesz át.

» BALOGH LEVENTE

M iközben Magyarország bejelentet-
te: a romániai intenzív osztályok 
telítettsége miatt intenzív ellátás-

ra szoruló koronavírusos betegeket vesz 
át Romániától, folyamatosan érkeznek 
a koronavírus-járvány egyre súlyosabbá 
váló negyedik hullámával küzdő országba 
a külföldi segélyszállítmányok. Szijjártó 
Péter magyar külgazdasági és külügymi-
niszter tegnap Budapesten jelentette be: 
Magyarország segít Romániának, és 50 
koronavírusos beteget vesz át intenzív el-
látásra. A tárcavezető kiemelte: az elmúlt 
napokban folyamatosan egyeztettek Ke-
lemen Hunor miniszterelnök-helyettessel 
és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel 
abban a kérdésben, hogy Magyarország 
miként tudna segítséget nyújtani Románi-
ának ebben a rendkívül nehéz helyzetben. 
Elmondta: korábban lélegeztetőgépeket 
és favipiravir hatóanyagú gyógyszert is 
küldtek, azonban ennél egy nagyobb kéré-
se is volt a romániai kormánynak. Ez arra 
vonatkozott, hogy Magyarország vegyen 
át súlyosan beteg koronavírusos fertőzöt-
teket intenzív kezelésre, ugyanis „a romá-

niai egészségügyi ellátórendszer leterhelt-
sége sok esetben már a határon mozog” 
– mutatott rá. A miniszter hangsúlyozta: 
ezért úgy döntöttek, hogy segítenek Romá-
niának, és 50 covidos beteget vesznek át 
intenzív ellátásra; őket a szegedi és a deb-
receni klinikák veszik át.

Eközben Lengyelország ötven oxigén-
koncentrátort küldött, amelyeket Jász-
vásárba, a leţcani-i konténerkórházba 
szállítottak. Itt nagy szükség volt a beren-
dezésekre, mivel a kórházak hiába küsz-
ködnek helyhiánnyal, a kompresszorok 
hiánya miatt ezt a támogató létesítményt 
nem sikerült eddig megnyitni. Ezt megelő-
zően, kedden este megérkezett Bukarestbe 
az a katonai szállítógép, amely 5200 adag-
nyi, Olaszország által Romániának ado-
mányozott monoklonális antitestet szállí-
tott az országba.

Mint ismeretes, Románia korábban for-
dult az európai uniós partnerekhez segít-
ségért az egyre romló járványhelyzet mi-
att. A szállítmány fogadásakor Cseke Attila 
ügyvivő egészségügyi miniszter köszönetet 
mondott Olaszországnak, és arról beszélt, 
az esélyt biztosít néhány ezer romániai be-
teg számára, hogy megelőzzék a fertőzés 
súlyos formájának kialakulását, de levegő-
höz juttatja a romániai egészségügyi rend-
szert is. Mint elmondta, a szállítmány Lom-
bardiából érkezett, ahol tavaly a legjobban 
tombolt a járvány, és ahova ezért Románia 
orvosokat küldött, hogy kisegítsék a helyi 
egészségügyi dolgozókat.

Eközben egy, a NATO honlapján meg-
jelent dokumentum szerint Románia az 
észak-atlanti katonai szövetség segítsé-
gét is kérte a járvány elleni küzdelemben. 
Bukarest 200 lélegeztetőgépet és 12 700 
adagnyi Tocilizumabum nevű, a Covid–19 
kezelésére használt gyógyszert kért.

A helyzet Bukarestben az egyik legsú-
lyosabb, ahol a fertőzés mértéke tegnap 
már 15,1 ezrelék volt – a tízszerese az egy 
hónappal ezelőtti adatnak. A fővárost 
körülölelő Ilfov megyében 15,49 ezrelé-
kes a fertőzöttség, a megyei tisztiorvosi 
szolgálat ennek nyomán karantén beve-
zetését javasolta, a megye prefektusának 
ellenkezése miatt azonban ezt elvetet-
ték. A hatóságok ugyanakkor felkérték 
a megye iskoláit, hogy álljanak át online 
oktatásra.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CS

EK
E 

AT
TI

LA

Tovább nő az intenzív osztályon ápoltak száma

Bár a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma némileg csökkent 
az előző napi rekordhoz képest, az intenzív osztályon ápoltaké tovább nőtt, és újabb 
rekordot döntött a tegnapi adatok szerint. Az egészségügyi hatóságok közlése szerint 
26 700 PCR- és 43 145 antigéntesztből 15 733 lett pozitív, ami 22,53 százalékos arány. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 398 264, a gyógyultaké 10 292 fővel 1 199 267-re 
nőtt. A kór szövődményeiben 382-en hunytak el – közülük 351-en oltatlanok voltak –, 
és nyolc további, korábban elhunyt beteg esetében nyert megerősítést, hogy haláluk a 
koronavírus-fertőzéshez köthető. A halottak száma ezzel már 40 461. A kórházakban 17 
432 fertőzöttet ápoltak, közülük 1676-ot intenzív osztályon. A kórházban ápoltak közül 
486-an kiskorúak voltak, közülük 35-öt kezeltek intenzív osztályon.

Életmentő szállítmány. Olaszországból több ezer adagnyi monoklonális antitest érkezett

» B. L.

E redménytelenül zárult az első, tegnap 
délutáni találkozó, amelyet Dacian 

Cioloş kijelölt miniszterelnök, a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke 
kezdeményezett a kormányalakításról a 
koalíciós partnernek felkért Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) és az RMDSZ elnökével, 
Florin Cîțuval és Kelemen Hunorral, illetve 
a nem magyar nemzeti kisebbségek képvi-
selőházi frakciójának vezetőjével, Varujan 
Pambucciannal.

A mintegy egyórás megbeszélést köve-
tően Cioloş elsőként hagyta el a tárgyalás 
helyszínéül szolgáló PNL-székházat, és 
szűkszavúan csak annyit mondott: nem 
született semmilyen döntés. Florin Cîțu 
közölte, a találkozón annyit mondott: a 
válságot azoknak kell megoldaniuk, akik 
kirobbantották, vagyis a kormányát meg-
buktató USR–PSD–AUR triónak, amelynek 
bizonyított többsége van a parlamentben. 

A politikusok találkozóját eleve nem előz-
ték meg kedvező előjelek, miután mind a 
PNL, mind az RMDSZ vezetői szkeptikusan 
nyilatkoztak arról, lehetséges-e USR-es 
vezetéssel helyreállítani az éppen az USR 
kilépése miatt felrobbant koalíciót. Dacian 
Cioloş a találkozó előtt azt mondta, az USR 
egyelőre még nem döntötte el, mit lép, ha 
kudarccal végződnek a tárgyalások. Mint a 
B1 hírtelevíziónak kedden este kifejtette, 
csak később határoznak arról, hogy vissza-
adja a kormányzati megbízatást, vagy egy-
színű, kisebbségi USR-kormány számára 
kér bizalmat a parlamentben. Dan Barna, 
a párt alelnöke ugyanakkor határozottan 
kijelentette: ha a másik két párt nem kíván 
részt venni az USR vezette koalícióban, 
akár már pénteken, legkésőbb hétfőn elő-
állnak az egyszínű kormány névsorával. 
Cioloş azt is elmondta: mivel pártja kap-
ta meg a kormányfői tisztséget, nyitottak 
arra, hogy tárgyaljanak a miniszteri tárcák 
újraosztásáról. 

A PNL vezetősége kedden este ülésezett, 
hogy kialakítsa a koalíciós felkéréssel kap-
csolatos álláspontját. Mint az Cîțu pártelnök, 
ügyvivő kormányfő nyilatkozatából is kide-
rült, a párt továbbra sem hajlik arra, hogy 
támogassa a kijelölt kormányfőt.

Az RMDSZ részéről tegnap Kelemen Hunor 
a Digi FM-nek nyilatkozva – fenntartva a la-
punk tegnapi számában megjelent interjújá-
ban mondottakat – szkeptikusnak mutatko-
zott a koalíció helyreállításának sikerességét 
illetően. Némi gúnnyal arról beszélt: meg 
kell nézni, most hogyan lesz képes Cioloş 
összehozni a parlamenti többséget, miután 
a másik oldalon, a Szociáldemokrata Párt-
tal (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szö-
vetséggel (AUR) összefogva ez már egyszer 
sikerült, hiszen összejött a kormány meg-
buktatásához szükséges többség. Kelemen 
szerint november közepéig megoldást kell 
találni a belpolitikai válságra, mivel a jövő 
évi költségvetést csak teljes jogú kormány 
dolgozhatja ki.

Kormányalakítás: eredménytelen első forduló




