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Uniós fellépést kért Johannis

Az Európai Unió polgári védelmi mecha-
nizmusának aktiválását kérte az Európai 
Tanács tagjaival tartott kedd esti videó-
konferencián Klaus Johannis államfő. 
Johannis azon román állampolgárok 
miatt szólalt fel, akiknek a járvány miatt 
megszűnt a munkaszerződésük, és a 
határátkelési megszorítások miatt nem 
tudnak hazatérni Romániába. Ezért a 
román államfő humanitárius tranzitfolyo-
sók kialakítását kérte az Unió területén, 
amelyek lehetővé teszik az állampolgárok 
hazatérését.
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 » RÖVIDEN

RMDSZ: halasszák el fél évvel
a helyhatósági választásokat!
A koronavírus-járvány miatt októberre 
kellene halasztani a júniusban ese-
dékes önkormányzati választásokat 
az RMDSZ szerint. Kelemen Hunor 
szövetségi elnök tegnap a Mediafaxnak 
azt mondta: szerinte júniusban nem 
lehetne normális körülmények között 
megszervezni a megmérettetést. A 
politikus emlékeztetett: jelenleg nem a 
választás jelenti a prioritást, ezért azt 
sarkalatos törvénnyel el lehet halaszta-
ni. A parlament szerinte hajlandó egy 
ilyen jogszabályt elfogadni. Kelemen 
Hunor leszögezte: az elsődleges 
prioritás az emberek egészsége és a 
koronavírus terjedésének lassítása, 
a másodlagos prioritás a gazdaság, a 
kisvállalkozások megmentése.

Visszadobta Johannis az újságírók
adómentességéről szóló törvényt
Visszaküldte az államfő a parlament-
nek megfontolásra azt a törvényt, 
amelynek értelmében mentesülnének 
a személyi jövedelemadó fi zetésének 
kötelezettsége alól az újságírók, vala-
mint a rádióknál, televízióknál dolgozó 
műszaki személyzet. Az adómentesség 
a szellemi tulajdonjogból származó jö-
vedelmükre is vonatkozna. Az államfő 
hangsúlyozza, egy bizonyos adónem 
bevezetésekor vagy egy adómentesítés-
re vonatkozó döntés jogszabályba fog-
lalásakor a törvényhozóknak minden 
esetben szem előtt kell tartaniuk olyan 
minimális feltételeket, mint a méltá-
nyosság, arányosság, észszerűség vagy 
diszkriminációmentesség. „Meglátá-
sunk szerint objektív, társadalmilag és 
gazdaságilag megalapozott indoklás 
kell hogy szolgáljon minden olyan 
adópolitika alapjául, amely valamilyen 
megkülönböztető eljárást vezet be 
adófi zetői kategóriák szerint” – fogal-
maz Johannis, aki szerint a törvény 
indoklásából nem derül ki, hogy mely 
gazdasági-társadalmi szükségszerűség 
vagy konjunkturális helyzet indokolná, 
hogy az újságírói tevékenységet folyta-
tó magánszemélyek mentesüljenek a 
jövedelemadó befi zetése alól.

Most már biztosan Donald Trump lesz
a republikánus elnökjelölt
Most már biztosan Donald Trump jelen-
legi elnök lesz az amerikai Republi-
kánus Párt elnökjelöltje a novemberi 
választáson – jelentette több amerikai 
médium is kedden este, miután össze-
számolta az aznap tartott előválasztá-
sok eredményeit. Kedden a republiká-
nusok két államban – Floridában és 
Illinois-ban – tartottak előválasztást, 
továbbá az Egyesült Államok egyik 
tengerentúli területén, a Csendes-óce-
án nyugati vidékén fekvő Északi-Maria-
na-szigeteken jelölőgyűléseket. A keddi 
előválasztások után Donald Trump 
több mint 1276 delegátus támogatá-
sát nyerte el, s az elnökjelöltséghez 
a Republikánus Pártban épp ennyi 
küldött támogatására lesz szükség a 
párt nyári jelöltállító konvencióján. 
Trumpnak Bill Weld egykori massachu-
settsi kormányzó személyében egyetlen 
vetélytársa volt. Eközben a demokraták 
elnökjelöltségére pályázó Joe Biden, az 
Obama-kormányzat egykori alelnöke 
a kedden tartott előválasztásokon meg-
határozó győzelmet aratott Floridában 
és Illinois államban, és Arizonában 
is vezet. Ezzel egyre biztosabb, hogy 
ő lesz Trump demokrata kihívója a 
szocialista elveket valló Bernie Sanders 
helyett.

NYUGAT-EURÓPÁBÓL MENEKÜLŐ POLGÁROK EZREI TARTANAK HAZA ROMÁNIÁBA

Több konvoj is átkel Magyarországon
Mivel az eredetileg, egyetlen 
alkalomra szóló időtartam nem 
volt elegendő az osztrák–magyar 
határon feltorlódott román és bol-
gár állampolgárok számára, hogy 
átkeljenek Magyarországra, további 
alkalmakkor is beengedik a román 
állampolgárokat.

 » BALOGH LEVENTE

Rengeteg román állampolgár ragadt a 
magyar–osztrák határnál, ezért meg 
kellett hosszabbítani a Magyarorszá-

gon való átengedésükről szóló megálla-
podás hatályát. Eredetileg csak egyetlen 
alkalomról szólt a Szijjártó Péter magyar 
és Bogdan Aurescu román külügyminisz-
ter közötti keddi megegyezés, amelynek 
értelmében a magyar határok lezárása 
miatt az osztrák–magyar határon rekedt 
románok számára tegnapra virradó éjjel, 
romániai idő szerint este tíz és reggel hat 
óra között folyosót nyitottak Magyaror-
szágon keresztül, amelyen áthaladhattak 
Románia irányába.

A híradások szerint Nyugat-Európában 
dolgozó vendégmunkásokról van szó, 
akiknek egy része alkalmi munkásként 
dolgozott, és a járvány miatt most munka 
nélkül maradt. A román külügy tegnap kö-
zölte, hogy a helyzet miatt Aurescu ismét 
megkereste magyar kollégáját, akivel egy-
részt arról egyezett meg, hogy a Hegyesha-
lomnál belépésre várakozó román állam-
polgárok számára magyar idő szerint déli 
tizenkét órakor ismét megnyitják a határt, 

másrészt pedig arról, hogy a román állam-
polgárok hazatérése érdekében minden éj-
jel magyar idő szerint este kilenctől reggel 
ötig megnyitják a folyosót a magyar ható-
ságok által kijelölt útvonalon. Később Lu-
dovic Orban kormányfő közölte: mindezt 
egy Orbán Viktorral folytatott egyezteté-
sen is megerősítették. A magyar kormány 
döntése értelmében a koronavírus-járvány 
megfékezése érdekében csak a magyar 
állampolgárok léphetnek be az ország-
ba, illetve a teherszállítmányok, utóbbiak 
azonban csak az előre kijelölt útvonalakat 
használhatják.

Egyébként az első román állampolgá-
rok, akik érdekében Aurescu még kedden 
járt közben, már tegnap reggelre megér-
keztek a román határhoz. A magyar és 
a román külügyi tárca vezetője közötti 
megállapodás értelmében a románokból 
és bolgárokból álló konvoj romániai idő 
szerint kedden este tíz órától reggel ha-
tig kelhetett át a határon, hogy belépjen 
az országba. Bár a bukaresti külügy köz-
leménye szerint az érkező román állam-
polgárokat a két nagylaki mellett a csa-
nádi és a borsi határátkelőnél is várták, a 
magyar hatóságok a nagylaki átkelő felé 
irányították a konvojt, így a többség ott 
lépett be az országba.

A nagylaki autópálya-határátkelőn ma-
ximális kapacitással, tíz sávon zajlott a 
beléptetés a tegnapi nap folyamán, ám a 
várakozási idő még így is meghaladta a 
három órát. A belépő román állampolgá-
rokat orvosi személyzet várta, amely saját 
felelősségükre kérdőívet töltetett ki velük 
arról, hol jártak, majd rendőri felvezetéssel 

utazhattak tovább vagy karanténba, vagy 
házi elkülönítésbe, annak függvényében, 
mennyire elterjedt a járvány az ország-
ban, ahonnan érkeztek. Ludovic Orban 
kormányfő tegnap leszögezte: a karantént 
szigorú hatósági eszközökkel kell betartat-
ni. Eközben Nicolae Robu temesvári pol-
gármester közleményben szólította fel az 
országba Nagylaknál belépő románokat: 
ne álljanak meg, és főleg ne szálljanak 
meg Temesváron vagy a környező telepü-
léseken, hanem haladjanak tovább lakó-
helyük felé.

A bukaresti kormány ugyanakkor is-
mét fi gyelmeztette a külföldön élő romá-
nokat: maradjanak ott, ahol vannak, ne 
próbáljanak meg hazatérni. Marcel Vela 
belügyminiszter kedden este jelezte: ha 
mégis elindulnak, Romániában is alá kell 
vetniük magukat a szigorú egészségügyi 
óvintézkedéseknek. „Felhívást intézek a 
diaszpórában élő testvéreinkhez: az itt-
hon élőknek nem jó, ha most hazajönnek. 
Tudniuk kell, hogy egyenesen karanténba 
vagy házi elkülönítésbe kell vonulniuk. 
Bölcsességükre és érettségükre apellálok 
most. Most jobban kell vigyáznunk gyer-
mekeinkre, szüleinkre és nagyszüleinkre, 
mint eddig bármikor” – mondta Vela.

Eközben a járvány további terjedésének 
megakadályozása érdekében felfüggesz-
tik két hétre a Románia és Spanyolország 
közötti valamennyi repülőjáratot. Az in-
tézkedések jogosságát Victor Costache 
egészségügyi miniszter támasztotta alá, 
aki közölte: a romániai fertőzések 90 szá-
zaléka „importból” származik, a nagy 
számban hazatérő külföldi román miatt. 

Tömeg. Rengeteg román állampolgár tart továbbra is Románia felé

Egy hónapig nem fogad „látogatókat” az EU
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) tagországainak ve-
zetői elfogadták az Európai Bizottság 

javaslatát a harmincnapos beutazási kor-
látozás elrendeléséről az Unión kívül eső 
térségekből a koronavírus-járvány megféke-
zése érdekében – közölte Charles Michel, az 
Európai Tanács elnöke kedden este, a tagál-
lami vezetők vészhelyzeti videókonferenciá-
ját követően. „Megállapodtunk abban, hogy 
megerősítjük külső határainkat azáltal, hogy 
harmincnapos időtartamra összehangolt 
ideiglenes korlátozást alkalmazunk a nem 
alapvető fontosságú beutazásokra” – fogal-
mazott Charles Michel.

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke ezzel összefüggésben megerősí-
tette: az európai államok feladata most az, 
hogy lezárják a határokat a nem uniós or-

szágok állampolgárai előtt. „Ellenségünk a 
vírus, és most minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk az emberek és a gazdaságunk védel-
me érdekében” – fogalmazott.

Eközben továbbra is Olaszországban a 
legrosszabb a helyzet. 24 óra alatt 345-tel 
2503-ra emelkedett a fertőzés halálos áldo-
zatainak száma, eközben a diagnosztizált 
fertőzöttek száma az eddigi legmagasabb 
létszámmal, több mint kétezer-kilencszáz-
zal, 31 506-ra nőtt.

A koronavírus-járvány terjedésének meg-
fékezése érdekében a franciák kedd déltől 
megkezdték az olaszországihoz és spa-
nyolországihoz hasonló, legalább két hétre 
szóló általános karantént, amelynek elsőd-
leges célja az egészségügyi ellátórendszer 
túlterheltségének elkerülése, és a fertőzöt-
tek száma hirtelen emelkedésének megaka-
dályozása.

A 7730 diagnosztizált fertőzött közül – 
akiknek száma mintegy ezerrel nőtt 24 óra 
alatt – 2579-en voltak kórházban, a többiek 
az otthonukban lábadoztak ,vagy már meg-
gyógyultak. A halálos áldozatok száma egy 
nap alatt 27-tel, 175-re emelkedett, közülük 7 
százalék volt 65 év alatti.

Spanyolországban több mint 2500 új ko-
ronavírus-fertőzöttet szűrtek ki egy nap 
alatt. Ezzel 13 219 az eddig regisztrált fertő-
zések száma, amelyből mintegy 1100 esetet 
gyógyultnak nyilvánítottak. Több mint 5700 
embert kezelnek kórházban, 774-et intenzív 
osztályon. A betegségbe 558-an haltak bele.

Nagy-Britanniában 1950-re emelkedett az 
azonosított fertőzöttek száma, 67-en meg-
haltak. Eközben Csehországban a kormány 
döntése értelmében mától mindenki számá-
ra kötelező lesz orrának és szájának eltaka-
rása a köztereken. 




