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Potápi: a magyar kormány 
össznemzetben gondolkodik
Magyarország kormánya össznemzetben 
gondolkodik, amikor döntéseket hoz 
– mondta a magyar Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
pénteken a Tolna megyei Tengelicen. 
Potápi Árpád János a Külhoni Magyar 
Újságíró Egyesületek Konvenciójának 
kétnapos, jubileumi konferenciáján hoz-
zátette: meg kell becsülni azt a helyzetet, 
amelyben most vagyunk, hiszen a magyar 
történelemben nem volt az elmúlt 10–12 
évhez hasonló, szerencsés időszak, amely 
ennyi fejlődést hozott volna Magyaror-
szágon, a Kárpát-medencében vagy a 
diaszpórában élő magyarság számára. „A 
határon túli magyar világban számunkra 
nem a szembenállás szítása a legfonto-
sabb, hanem a nemzeti összetartozás 
megerősítése” – jelentette ki.    Közölte, 
nem igaz az, hogy a határon túli magya-
rok támogatása „kidobott pénz lenne”, 
mivel a határon túli gazdasági támogatá-
sok a magyar nemzetgazdaságot erősítik, 
és adók formájában is jelentkeznek. A 
kulturális támogatásokkal azokat segítik, 
akiknek szüleik, nagyszüleik Magyaror-
szágot védték; „az, hogy magyarokként 
itt élünk a Kárpát-medencében, nekik is 
köszönhető” – fogalmazott. 

Terrorcselekménynek nyilvánították
 egy brit képviselő meggyilkolását
Terrorcselekménynek nyilvánította 
szombaton a londoni rendőrség Sir David 
Amess parlamenti képviselő meggyilko-
lását. A 69 esztendős, nős, ötgyermekes 
Amess, aki csaknem négy évtizedig volt 
a brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójá-
nak tagja, péntek délután éppen képvi-
selői fogadóórát tartott délkelet-angliai 
választókörzetében, az Essex megyei 
Leigh-on-Sea kisvárosban, amikor egy 
férfi , aki az utcáról tért be, késsel többször 
megszúrta. Sir David a gyors orvosi be-
avatkozás ellenére a helyszínen meghalt. 
A 25 éves gyanúsítottat elfogták. A beszá-
moló szerint az eddig elvégzett vizsgálat 
arra vall, hogy a gyilkosság potenciálisan 
az iszlamista szélsőségességhez köthető. 
Az őrizetbe vett 25 éves férfi ről vasárnap 
azt közölték, hogy Ali Harbi Alinak hívják, 
és szomáliai származású brit állampolgár.

Koalíciós tárgyalásokról 
állapodtak meg Németországban
Eredményes volt a kormányalakítás 
lehetőségéről folytatott előzetes egyez-
tetés, így  meg lehet kezdeni a hivatalos 
koalíciós tárgyalásokat – jelentették be 
a szeptemberi németországi szövetségi 
parlamenti (Bundestag-) választáson 
győztes szociáldemokraták (SPD), a 
Zöldek és a liberálisok (FDP) vezetői 
pénteken Berlinben. Olaf Scholz szoci-
áldemokrata kancellárjelölt kiemelte: az 
eddigi tapasztalatok alapján lehetőség 
kínálkozik „az utóbbi száz év legnagyobb 
ipari modernizációs programjára”.

A PNL SZERINT AZ USR-NEK A PSD-VEL ÉS AZ AUR-RAL KELL SZÖVETKEZNIE

Nem jött össze a Cioloş-koalíció

Kudarc. Cioloş (balra) hiába próbálkozott a koalíció összefércelésével, Cîţu elutasította

Kútba esett Dacian Cioloş kijelölt 
miniszterelnök próbálkozása az 
USR–PNL–RMDSZ koalíció helyreál-
lítására, miután a PNL úgy döntött: 
nem támogat egy általa vezetett kor-
mányt. A PNL csak liberális vezetésű 
koalíciót tud elképzelni.
» BALOGH LEVENTE

N em sikerült Dacian Cioloş kijelölt mi-
niszterelnöknek, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) elnöké-

nek tető alá hoznia a koalíciót a Nemzeti 
Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel, 
miután a PNL elnöksége pénteken úgy 
döntött: nem támogatja Cioloş kormány-
alakítási próbálkozását. Ennek nyomán 
lefújták a három párt elnökének péntek 
délutánra tervezett második találkozóját. A 
PNL vezetőségének ülését követően a párt 
elnöke, Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök 
jelentette be: a párt álláspontja továbbra is 
az, hogy az USR-nek azzal a két ellenzéki 
párttal – a Szociáldemokrata Párttal (PSD) 
és a Románok Egyesüléséért Szövetséggel 
(AUR) kell kormánytöbbséget alakítania, 
amellyel megbuktatta a kormányt. „Ha Da-
cian Cioloşnak nem sikerül megszereznie a 
kormány beiktatásához szükséges többsé-
get, a PNL tárgyalásokba kezd valamennyi 
felelős párt – leszámítva az AUR-t – veze-
tőivel a Románia számára legjobb megol-

dás megtalálása érdekében” – fogalmazott.  
Cîţu rámutatott, a PSD, az USR és az AUR 
által támogatott bizalmatlansági indítvány-
ra leadott 281 szavazat azt jelzi, hogy „kö-
zös elvek, értékek és célkitűzések mentén” 
létrejött egy többség, amelynek első lépése 
a kormány félreállítása volt. A pártelnök 
hozzátette, alakulata csak azt tartja járható 
útnak, hogy a PNL köré épüljön a parlamen-
ti többség. Cioloş erre reagálva felhívást inté-
zett a PNL vezetőségéhez, hogy ne futamod-
jon meg a felelősség elől, mert Romániának 
szüksége van egy új kormányra. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök eközben 
megállapította: Cioloşnak nem sikerült 
helyreállítania azt a minimális bizal-
mat, amely lehetővé tette volna a PNL–
USR–RMDSZ koalíció újraalakítását. „Az 
RMDSZ továbbra is azon az állásponton 
van, hogy a hatalomtechnikai taktikázá-

sok helyett a társadalom valós problémái-
ra fi gyelve, mielőbb  olyan kormány beik-
tatására van szükség, amely rövid távon 
kizárólag a járványügyi problémákra, az 
energiaárak okozta gondok orvoslására és 
a jövő évi költségvetés elkészítésére kon-
centrál.” – olvasható az RMDSZ elnökének 
közleményében. Az USR eközben arról 
döntött, hogy Cioloş kijelölt ma beterjeszti 
a parlamentben az egyszínű, kisebbségi 
USR-kormány programját és a miniszterje-
löltek névsorát.

  A tegnap este elfogadott listán Dan Bar-
na volt kormányfőhelyettes külügyminisz-
ter-jelöltként szerepelt, az egészségügyi 
tárca várományosaként Ioana Mihăilă volt 
minisztert nevezték meg, míg az igazság-
ügyi tárca élére azt a Stelian Iont jelölték, 
akinek a menesztése nagyban hozzájárult 
az USR kormányból való kilépéséhez. 
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»  B. L.

Egyre súlyosabb a koronavírus-járvány Ro-
mániában: az ország első helyre került a 

világon az elhalálozások tekintetében a la-
kosság arányához képest.

Az Oxfordi Egyetem pénteki adatai szerint 
az előző hét nap átlaga szerint az országban 
naponta 16,6 haláleset jutott egymillió la-
kosra. Mint ismeretes, az elmúlt napokban 
300–400, a koronavírus-fertőzés szövődmé-
nyeihez kötődő halálesetről érkezett jelentés 

naponta. Eközben Florin Cîţu ügyvivő kor-
mányfő pénteken bejelentette: megszerezte 
a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) tá-
mogatását ahhoz a törvénymódosító kezde-
ményezéshez, amely a fertőzött települése-
ken – a nélkülözhetetlen termékeket árusító 
üzletek kivételével – mindenütt kötelezővé 
tenné az uniós védettségi igazolvány hasz-
nálatát. Erről azonban, mint mondta, csak a 
parlament dönthet. A kormányfő elmondta, 
tudja, hogy népszerűtlen intézkedésről van 
szó, de felvállalja, mivel ezzel lehet elejét 

venni az újabb lezárásoknak. Mindeközben 
folytatódott azoknak a súlyos állapotban 
lévő koronavírusos betegeknek a magyaror-
szági klinikákra szállítása, akiknek a túlzsú-
folt romániai kórházak intenzív osztályain 
már nem jut hely. A válságos állapotban lévő 
betegeket mentőautók vitték Temesvárról 
és Nagyváradról a szegedi, illetve debreceni 
kórházakba. Csütörtökön nyolc, pénteken 12 
beteg Magyarországra szállításáról számolt 
be a bukaresti egészségügyi minisztérium, 
tegnap pedig további öt beteget szállítottak 
Debrecenbe Bihar megyei kórházakból. Az 
egyik Temesvárról útnak indított, Szegedre 
tartó beteg meghalt a mentőautóban.

 Ennek apropóján Klaus Iohannis román 
államfő telefonon beszélt pénteken Orbán 
Viktorral, megköszönve a magyar miniszter-
elnöknek a súlyos állapotban levő korona-
vírusos betegek ellátásában nyújtott segít-
séget. Románia elnöke „igazi szolidaritási 
gesztusként” értékelte a segítségnyújtást, és 
különösen méltányolta a válságos állapotú 
betegek gyors átszállítását a szegedi és deb-
receni kórházakba.

Koronavírus: a halálozási lista élére ugrott Románia

Tovább nő a súlyos esetek száma

Tegnap is megdőlt az intenzív osztályon ápolt koronavírus-fertőzöttek rekordja, mi-
közben az alacsonyabb hétvégi tesztszám miatt – 17 638 PCR- és 23 585 antigénteszt 

készült – a korábbi napokon regisztráltnál kevesebb, 11 546 új fertőzöttet találtak. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 1 457 260, míg a gyógyultaké 1 238 832-re nőtt. 7431 

fővel. A kór szövődményeiben 298-an haltak meg, és egy korábbi elhunyt esetében erő-
sítették meg, hogy halála a koronavírus-fertőzéshez köthető. Az elhunytak közül 271-en 
oltatlanok voltak, a beoltott halottak közül 27-et krónikus betegként tartottak számon. 
A kórházakban 18 901 fertőzöttet ápoltak, közülük 1750-et intenzív osztályon.




