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Ismét nőtt a fertőzöttek száma

Ismét kétszáz közelébe nőtt a 24 óra alatt 
koronavírussal diagnosztizált új fertő-
zöttek száma: tegnap délután egy óráig 
összesen 196 személy szervezetében mu-
tatták ki a kórt. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 20 945-re nőtt. A gyógyultak száma 
hasonló nagyságrendűen alakult, mint 
az új fertőzötteké: 193 ember hagyhatta 
el a kórházat, így eddig összesen 15 103 
személy gyógyult fel. A halottak száma 
lapzártánkig elérte az 1360-at. Intenzív 
osztályon 150 pácienst ápoltak. Az elvég-
zett tesztek száma 520 564 volt, vagyis jó-
val több tesztet végeztek 24 óra alatt, mint 
az előző napokban. Hatósági karanténban 
2212, házi elkülönítésben 99 349 személy 
tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 141 
esetben rótt ki bírságot a veszélyhelyzet 
idején hatályos rendelkezések megsze-
géséért, és 5 esetben tett feljelentést a 
járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » RÖVIDEN

Megnyílik a magyar–horvát határ is
péntektől
Újra megnyílhat a magyar és a horvát 
határ, így már nem kell karanténba 
vonulniuk azoknak, akik Horvátország-
ba utaznak – jelentette be a magyar 
külgazdasági és külügyminiszter tegnap 
közösségi oldalán.  Szijjártó Péter vi-
deójában azt közölte, hogy a horvát és a 
magyar miniszterelnök kedden telefon-
beszélgetést folytatott egyebek mellett a 
határnyitásról. Elmondta: a számok azt 
jelzik, hogy a közép-európai országok 
jól védekeztek, sikerült kontroll alatt 
tartani a koronavírus terjedését, ami 
lehetőséget teremt az óvatos nyitásra. 
„Márpedig számunkra a magyar embe-
rek életének és egészségének megvédé-
se az első számú szempont, ugyanakkor 
mivel a magyar emberek kifejezetten 
fegyelmezetten viselkedtek az elmúlt 
hetekben és hónapokban a világjárvány 
magyarországi csúcspontjának idősza-
kában, lehetőségünk van arra, hogy 
a korábbi korlátozásokat feloldjuk” – 
hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, 
már korábban megnyitották a határt 
Ausztria, Szlovákia, Csehország, Szlové-
nia és Szerbia felé, és egyik határnyitás 
sem okozott negatív fordulatot a vírus 
terjedésében.

Arra kérik Trumpot, ne vonjon ki
katonákat Németországból
Amerikai republikánus törvényhozók 
kedden levélben kérték Donald Trump 
elnököt, hogy ne csökkentse a Németor-
szágban állomásozó amerikai katonák 
létszámát. „Hitünk szerint egy ilyen 
lépés jelentős károkat okozna az Egye-
sült Államok nemzetbiztonságának, 
és megerősítené Oroszország helyzetét 
is a mi rovásunkra” – fogalmaztak az 
elnökhöz intézett, kedd este az ameri-
kai sajtóban is megjelent levelükben a 
képviselőház fegyveres erőkkel foglal-
kozó bizottságának republikánus tagjai. 
A képviselők „aggodalmukat” fejezték 
ki, és azzal érveltek, hogy Európában 
nem csökkent „az Oroszország jelentette 
fenyegetettség”. Leszögezték, hogy „egy 
NATO iránti gyöngébb amerikai elkö-
telezettség jele tovább bátorítja majd 
az orosz agressziót”. A The Wall Street 
Journal című amerikai lap a múlt héten 
jelentette kormányzati forrásokra hivat-
kozva, hogy az amerikai elnök utasítást 
adott a Németországban állomásozó 
amerikai katonák létszámának csökken-
tésére: őszig 9500 katonát vonnának ki 
a mintegy 35 ezres kontingensből.

Franciaország: július 10-én véget érhet
az egészségügyi rendkívüli állapot
A francia kormány július 10-e után nem 
kívánja meghosszabbítani a koronaví-
rus-járvány miatti egészségügyi rendkí-
vüli állapotot, miután az egészségügyi 
helyzet jelenleg kedvező irányban 
változik – jelezte kedd este a minisz-
terelnöki hivatal. A rendkívüli állapot 
kivezetését ugyanakkor a kormányzat 
szerint „alaposan és fokozatosan kell 
megszervezni”.

A texasi Houstonban kedden elbúcsúztat-
ták a 46 évesen Minneapolisban, rendőri 

erőszak áldozataként meghalt 46 éves George 
Floydot. Több százan gyűltek össze a hous-
toni The Fountain of Praise templomban. 
A fő búcsúbeszédet Al Sharpton tiszteletes, 
polgárjogi aktivista mondta el. A fajgyűlöle-
tet „intézményes, rendszerszerű probléma-

ként” írta le. Donald Trump amerikai elnököt 
bírálva „magas helyen lakozó gonoszságról” 
beszélt. „Ott ül, és megpróbálja kitalálni, ho-
gyan lehetne véget vetni a tiltakozásoknak, 
ahelyett, hogy azon gondolkodna, hogyan 
lehet véget vetni a brutalitásnak. Összehívja 
a kabinetjét, és megpróbálja kitalálni, hogy 
ez hogyan érinti majd a választásokat, ahe-

lyett, hogy azon gondolkodna, hogyan érinti 
ez a mindennapi életünket” – fogalmazott 
a pulpitusról Sharpton, aki többször is élt 
a „magas helyen lakozó gonoszság” kifeje-
zéssel. A tiszteletes utalt arra, hogy az elnök 
„aktív katonák bevetéséről beszélt, miköz-
ben nem volt egyetlen szava sem a gyilkos 
rendőr 8 perc 46 másodpercéről”. Derek 

Chauvin minneapolisi rendőr ugyanis május 
25-én ennyi ideig térdelt az igazoltatás és a 
megbilincselés után George Floyd nyakán, 
aminek következtében Floyd már az ötödik 
percben életét vesztette. Sharpton hangsú-
lyozta, hogy „ameddig a fekete élet ára nem 
lesz azonos a fehér életével, ezek a helyzetek 
folytonosan megismétlődnek majd”.

Eltemették George Floydot, a rendőri erőszak amerikai áldozatát

A KORMÁNYOLDAL A HOSSZABBÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL GYŐZKÖDI AZ ELLENZÉKET

Vita a rendkívüli jogrendről

Nehéz tárgyalás. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár az ellenzéket győzködte

Egyelőre nem tudni, meghosszabbít-
ják-e a jövő hét elején lejáró veszély-
helyzetet, mivel a Raed Arafat ka-
tasztrófavédelemért felelős belügyi 
államtitkár és az ellenzéki pártok 
között a témában zajló egyeztetésen 
nem sikerült áttörést elérni.

 » BALOGH LEVENTE

B izonytalanság övezi a jövő hét elején 
lejáró veszélyhelyzet meghosszab-
bítását, miután az ellenzéki pártok 

egy része ellenzi a rendkívüli jogrend idő-
tartamának növelését abban a formában, 
ahogy azt a kormány szeretné. Az állás-
pontok közelítése érdekében Raed Arafat, 
a belügyminisztérium katasztrófavédel-
mi államtitkára tegnap a parlamentben 
egyeztetett a hosszabbítást ellenző politi-
kai vezetőkkel, Marcel Ciolacuval, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD), Dan Barnával, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
és Victor Pontával, a Pro Románia elnö-
kével, de a kiszivárgott hírek szerint nem 
sikerült teljes körű megegyezésre jutniuk.

Ennek nyomán a PSD egyes források 
szerint saját törvénytervezettel állna elő a 
veszélyhelyzet tárgyában, a kormány által 
szorgalmazott kormányrendelet alterna-
tívájaként. A szociáldemokraták ugyanis 
csupán 7 nappal hosszabbítanák meg a 
rendkívüli jogrendet, míg Arafat 15 napos 
hosszabbítást szeretne – ebben az USR is 
egyetért vele.

Nem akarnak
országos veszélyhelyzetet
Egyik párt sem tartja indokoltnak, hogy az 
ország teljes területén meghosszabbítsák a 
rendkívüli jogrend hatályát, ehelyett csak 
ott tartják indokoltnak, ahol gócpontok 
alakultak ki. Marcel Ciolacu tegnap le-
szögezte: ha a veszélyhelyzetet ugyanúgy 
akarják kihirdetni, mint az elmúlt hónap-
ban, semmiképp sem támogatják. A kor-
mány azonban ragaszkodik az egész or-
szágra kiterjedő hosszabbításhoz. Néhány 

témakörben ugyanakkor sikerült meg-
egyezésre jutniuk. Így ismét megnyitják a 
kórházakat, hogy a krónikus betegek hoz-
zájuthassanak a szükséges kezelésekhez. 
Emellett arról is döntés született. Hogy 
akik járványügyileg veszélyes övezetből 
érkeznek, azokat a 14 napos elkülönítés 
letelte után teszteljék, ez ugyanis eddig 
nem történt meg. Mindemellett a zárt tér-
ben való maszkviselés és a távolságtartás 
fenntartásáról is megegyeztek, mint ahogy 
abban is, hogy a kormány leállítja a köz-
vetlen közbeszerzéseket.

A PSD most a kormány konkrét javasla-
tára vár, hogy a szükséges korlátozó intéz-
kedéseket a veszélyhelyzet meghosszabbí-
tása nélkül is gyakorlatba lehessen ültetni. 
Arafat állítólag ígéretet tett, hogy bemu-
tatja a kormányhatározat-tervezet alapjául 
szolgáló számadatokat és elemzéseket, az 
ellenzék szerint nyitott az út a megegyezés 
felé, ugyanakkor régiónként diff erenciált 
intézkedéseket akarnak.

A tegnapi nap folyamán Ludovic Orban 
miniszterelnök is arra kérte a parlamen-
tet, objektív elemzés, ne pedig politikai 
érdekek alapján döntsön a veszélyhelyzet 
meghosszabbításáról. Szerinte a veszély-
helyzet feloldása egyet jelent a polgá-
rok egészségének veszélyeztetésével, ha 
ugyanis a hatóságoknak nem lesznek esz-
közei a rendeletek betartása kikényszeríté-
sére, nem lehet megakadályozni a járvány 
terjedését.

Arafat: B terv is van
Raed Arafat még kedden este kijelentet-
te: szükséges a veszélyhelyzet valamilyen 
formában való fenntartása, a hatóságok 
pedig a koronavírus-járvány második hul-
lámára készülnek. Az Antena 3 hírteleví-
ziónak nyilatkozva azt mondta: ajánlatos, 
hogy a koronavírus-járvány fellángolásá-
nak megelőzése érdekében megmaradjon 
a különleges jogrend bizonyos formája. 
Hozzátette: ha a jövő hét elején lejáró, 
eredetileg 30 napra meghirdetett szük-
ségállapot végén semmilyen korlátozás 
nem marad hatályban, és ismét elkezd 

terjedni a vírus, úgyis vissza kell vezeti a 
korlátozásokat. Az államtitkár reményét 
fejezte ki, hogy a politikusoknak sikerül 
megegyezniük a veszélyhelyzet fenntartá-
sáról, arról, hogy milyen lazítások mellett 
tartják azt fenn még egy ideig. Figyelmez-
tetett: az egészségügyi, járványmegelőzési 
tevékenység nem folytatható abban az 
esetben, ha minden korlátozást teljesen 
feloldanak. Hozzátette ugyanakkor: a kor-
mánynak van egy B terve arra az esetre, ha 
nem lesz megállapodás. Annak kapcsán, 
hogy ősszel érkezhet-e a járvány második 
hulláma, kifejtette: szakszerűtlen volna ki-
jelenteni, hogy nem lesz második hullám, 
sőt a hatóságok készülnek is rá. Azt ugyan-
akkor nem lehet megjósolni, hogy erősebb 
vagy enyhébb lesz-e, mint az első.

Nelu Tătaru egészségügy-miniszter is 
arra kérte a parlamentet, hogy hagyja 
jóvá a veszélyhelyzet maghosszabbítá-
sát. A román közszolgálati televíziónak 
kedden este arról beszélt: reméli, a ho-
natyák racionálisak lesznek, és a világ-
járvány kontextusában döntenek majd, 
nem a politikában. Mint arról beszámol-
tunk, Klaus Iohannis államfő kedden 
jelentette be, hogy további lazítások 
mellett indokolt a veszélyhelyzet meg-
hosszabbítása, és felszólította a parla-
mentet, hogy szavazza ezt meg. Az ellen-
zék irányította törvényhozás főbb pártjai 
azonban jelezték: nem kívánják meg-
hosszabbítani a rendkívüli jogrendet. 

A PSD tegnap közleményt tett közzé, 
amelyben felhívta a fi gyelmet: a veszély-
helyzet meghosszabbítása több ezer céget 
tesz végképp tönkre, és több százezer em-
ber kerülhet utcára miatta. A párt szerint 
nem csupán a vendéglátóipart, hanem a 
szolgáltatói szektort, a fuvarozókat és a 
mezőgazdaságot is negatívan érintené a 
további korlátozás.
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