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A PNL ÉS A PSD EGYARÁNT KOOPTÁLNÁ AZ RMDSZ-T A KÖRVONALAZÓDÓ KORMÁNYBA

Túlélte a dróntámadást
az iraki kormányfő
Az EU és a NATO is elítélte az iraki
miniszterelnök bagdadi rezidenciája
elleni támadást, amelyet robbanóanyaggal megrakott drónokkal követtek el
ismeretlenek tegnap hajnalban. Josep
Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai
főképviselője leszögezte: mindenfajta
erőszak elfogadhatatlan, és nem szabad
megengedni, hogy a támadás aláássa
az ország demokratikus folyamatát.
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár közölte:
a katonai szövetség támogatja az iraki
védelmi és biztonsági intézményeket a
terrorizmus elleni küzdelmükben, az ország függetlenségének és önállóságának
megőrzésében. A támadás során három
drónt használtak, ebből kettőt a biztonsági erők elfogtak és megsemmisítettek,
míg a harmadik drón eltalálta a rezidenciát. Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő
sértetlenül élte túl a támadást.

Érik a bukaresti nagykoalíció
Nagykoalíció körvonalazódik a politikai riválisnak számító kormányzó
liberálisok és az ellenzéki szociáldemokraták között, az RMDSZ részvételével Bukarestben. A PNL és a PSD
vetésforgóban töltheti be a kormányfői tisztséget.
» ROSTÁS SZABOLCS
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ára hívta össze országos tanácsát
a kormányzó Nemzeti Liberális
Párt (PNL), hogy eldöntse: kivel
alakít kormánytöbbséget, és egyre inkább
úgy tűnik, az alakulat a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és az RMDSZ-szel közösen léphet nagykoalícióra. A PNL másik
opciója a tavaly decemberi választások
után létrehozott jobbközép koalíció helyreállítása lenne, az RMDSZ-szel és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR),
amely szeptemberben kilépett a közös
kormányból, és a parlamentben az ellenzékkel összefogva megbuktatta a Florin
Cîțu PNL-elnök vezette kabinetet. A jelek
szerint azonban a PNL vezetői inkább a
szociáldemokratákkal békülnének ki,
már csak azért is, mert az USR-től kapott
„sebek” még túl frissek, a PSD-vel pedig
akkor is kényelmes többséget tudnak

alkotni, ha a párt éléről leváltott, a frakcióból kilépett Ludovic Orbant további
liberális törvényhozók követnék. (A PNL
134 képviselője és szenátora közül eddig
17 lépett ki a frakcióból). Számos vezető
liberális politikus ugyanakkor határozottan ellenzi a PSD-vel való szövetkezést.
Dan Vîlceanu főtitkár szerint a Dacian
Cioloș vezette USR kell legyen az első
számú opció, míg Ciprian Ciucu, a PNL
bukaresti szervezetének elnöke közölte,
elutasítja az egykori Szociálliberális Unió
(USL) feltámasztását.
Az RMDSZ bevonásának szándékát
mindkét nagy párt vezetője megerősítette
a hétvégén. Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök szerint a PNL partnerének tekinti a
magyar alakulatot, amely a mai döntéstől
függetlenül kormányon marad. Marcel
Ciolacu, a PSD elnöke is úgy vélekedett:
mind az RMDSZ-t, mind a – nem magyar
– kisebbségi frakciót be kell vonni abba
a „politikai építkezésbe”, amely a PSD
és a PNL között kezdődött. A PSD elnöke
ugyanakkor cáfolta, miszerint eleve hétéves – a következő parlamenti ciklust is
magába foglaló – időszakra terveznének
a PNL-lel. Szerinte az együttműködés távlatai helyett most a kormányra rövid távon váró teendőkre kell összpontosítani,
hogy az ország „át tudja vészelni” a telet.
Arra a kérdésre, hogy a kormányfői poszt-
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ra a koalíció legnagyobb pártjaként igényt
tartó PSD el tudna-e fogadni egy liberális
miniszterelnököt, Ciolacu azt válaszolta:
szerinte már Florin Cîțuban is tudatosult, hogy többé nem lehet kormányfő.
Hozzátette: a közös kormányprogramot,
a koalíció működési elveit kell tisztázni
a liberálisokkal, nem jó „látatlanban”
osztozkodni a kormányzati posztokon.
Felmerült ugyanakkor, hogy a két nagy
párt rotációban töltse be a kormányfői
posztot: két évig a szociáldemokraták, további kettőig pedig a liberálisok. A PNLnek és a PSD-nek együttesen csaknem 60
százalékos többsége van a parlamentben,
az RMDSZ 6,2 és a kisebbségi frakció 3,9
százalékával pedig már alkotmányos
reformot is lehetővé tevő kétharmados
többséget alkothatnak.
Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke úgy értékelte: a pártok közti bizalmatlanság áthidalása érdekében olyan közös, hosszú
távú tervet, elképzelést kell találni, amely
segíthet túllépni a közelmúlt sérelmein.
„Ha létrejön egy ilyen széles többség, a
célok között kell szerepelnie az alkotmányos reformnak, hosszú távú perspektíváról lehet beszélni” – nyilatkozta a politikus az Agerpresnek. Kelemen szerint a
kormányalakítási tárgyalások két-három
hétig is elhúzódhatnak.

Újratemették Eötvös Józsefet
Amikor báró Eötvös Józsefre emlékezünk, nemcsak a reformkori politikusra,
hanem olyan emberre is gondolunk,
aki a magyar történelem legnagyobbjai
közé írta be nevét – hangsúlyozta Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere szombaton báró Eötvös József és
családja újratemetésén. Az író, költő,
politikus, államférfi, a Batthyány- és az
Andrássy-kormány vallás- és közoktatási
minisztere és családja hamvait végrendeletének megfelelően temették el gyermekkora helyszínén, Ercsiben.

Csökken a fertőzöttek száma, ám még mindig magas az elhalálozásoké
» R. SZ.

Európai szigorítások

Nem enyhült a kórházakra nehezedő nyomás, sok fertőzött későn fordul orvoshoz

Cristian Oancea, a temesvári járványkórház orvos igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak
elmondta, a kórházakra nehezedő nyomás
nem enyhült, a fertőzöttek továbbra is túl
későn fordulnak orvoshoz, ezért jószerivel
mindenki, aki koronavírussal kórházba kerül, már súlyos állapotban van, legtöbbjük
intenzív terápiára szorul. Oancea rámutatott: a fertőzésszám csökkenése könnyen
megtorpanhat, vagy túl magas szinten stabilizálódhat, ha a hatóságok enyhítik a szigort,
ezért szerinte csak akkor remélhető az elha-

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ: VERES NÁNDOR

J

elentősen csökkent az új fertőzések száma
a hétvégén Romániában, ám a halálozások tekintetében még nem tetőzött a járvány
negyedik hulláma, és szakértők szerint az
áldozatok számának további emelkedésére
lehet számítani. A tegnapi jelentés szerint
5293 új koronavírusos megbetegedést igazoltak (szombaton 8000-et, pénteken 8200at), több mint 30 ezer teszt eredményének
feldolgozásával. Az elmúlt 24 órában 273,
koronavírussal diagnosztizált személy halálát regisztrálták (50 755-re emelkedett a
koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma), a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által közölt nemzetközi adatok
szerint október 8. óta a világon Romániában
a legmagasabb az egymillió lakosra jutó Covid-halálesetek egyhetes mozgóátlaga, vagyis lakosságarányosan továbbra is nálunk követeli a legtöbb áldozatot a járvány. Jelenleg
18 485 személyt kezelnek kórházban Covid–
19-cel, 1868 személy szorul intenzív terápiás
ellátásra. Országszerte egyetlen szabad intenzív terápiás ágy áll jelenleg rendelkezésre
Covid–19-betegek kezelésére.

lálozások ütemének mérséklődése, ha a zöldigazolvány használatával és a jelenléti oktatás egészségügyi feltételekhez kötésével is
gátolják a kórokozó szabad terjedését. Marcel Ciolacu PSD-elnök úgy vélte, az európai
helyzetet fi gyelembe véve a zöldigazolvány
kötelezővé tétele Románia számára is prioritás. A Covid-igazolvány munkahelyi bevezetéséről szóló tervezetet a szenátus elutasította, ezen a héten azonban a képviselőház
döntéshozó kamaraként elfogadhatja, ha a
PSD immár támogatja a kezdeményezést. Az

Európa számos országában válik kötelezővé a Covid-igazolvány. Mától újabb szigorításokat vezetnek be Szlovéniában:
tilos lesz nyilvános összejövetelt tartani,
be kell zárniuk az éjszakai szórakozóhelyeknek, a vendéglátóhelyek reggel öttől
este tíz óráig tarthatnak nyitva. Kötelező
a Covid-igazolványok használata minden szolgáltatás eléréséhez, az ellenőrzés során pedig személyi igazolványt is
fel kell mutatni. Horvátországban kiterjesztik a zöldigazolványok használatát
minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint azokra az intézményekre
és kereskedelmi vállalatokra, amelyek
állami vagy önkormányzati fenntartásúak, így az oktatási intézményekre is.
Akik nincsenek beoltva, és nem estek át
a fertőzésen, hetente kétszer teszteltetniük kell magukat.
országban eddig a felnőtt lakosság mintegy
45, illetve a 12 év fölötti lakosság több mint
42 százaléka kapta meg a védőoltást.

