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Több teszttel ismét valamivel több új fertőzött

Bár a hétfői 166-nál több, 250 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak tegnap dél-
után egy óráig 24 óra alatt, az elvégzett tesztek jelentős száma miatt arányaiban ez a 
szám biztatóbb, különösen a vasárnap jelentett 320 eset fényében. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma elérte a 22 415-öt. A gyógyultak száma ha kevéssel is, de ismét 
meghaladta az új fertőzöttekét: 24 óra alatt 254 személyt engedtek ki a kórházból, 
ezzel a gyógyultak száma már 16 071. 24 óra alatt tízen haltak bele a kór szövődmé-
nyeibe, ezzel a halálos áldozatok száma elérte az 1437-et. Intenzív osztályon 173 pá-
cienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 573 638 – ez a szám hétfőn még 564 278, 

vasárnap pedig 560 596 volt. Hatósági karanténban 1407, házi elkülönítésben 86 122 
személy tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 107 bírságot rótt ki a veszélyhelyzet 
idején hatályos rendelkezések megszegése miatt, összesen 134 700 lej értékben, és 
egy esetben tett feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » B. L.

A román kommunista titkosszolgálat, a 
Szekuritáté besúgója volt Mugur Isăres-

cu, a Román Nemzeti Bank (BNR) elnöke a 
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Ta-
nács (CNSAS) szerint, ezért a testület most 
hivatalosan a bukaresti táblabírósághoz for-
dult, hogy állapítsa meg ennek a tényét.

A testület hétfőn továbbította a bíróság-
nak az erre vonatkozó adatokat a Ziare.com 
szerint. Mint arról beszámoltunk, România 
Liberă című lap még 2017 márciusában cik-
kezett arról, hogy Isărescu Manole fedőné-
ven a Szekuritáté besúgója volt. A lap olyan 

dokumentumokat hozott nyilvánosságra, 
amelyek szerint Isărescu a 195-ös katonai 
egység nyilvántartásában szerepelt infor-
mátorként, ami az akkori külügyi elhárítást 
jelenti. A napilap szerint Isărescunak a Bu-
karestbe akkreditált külföldi diplomatákról 
kellett jelentenie, akikkel napi kapcsolat-
ban állt. Ezek zöme amerikai vagy brit volt. 
Ugyanakkor a Világgazdasági Intézetben 
dolgozó munkatársairól is jelentéseket írt. A 
lap szerint a CNSAS archívumában található 
dokumentumokból egyértelműen kiderül, 
hogy a Manole fedőnevű informátor nem 
más, mint Mugur Isărescu. Már csak azért is, 
mert egy 1979-es dokumentum a bankelnök 

teljes valódi nevét is tartalmazza. A lap több, 
állítólag Isărescu által írt jelentést is bemu-
tat. Két volt Szekuritáté-tiszt szerint egyéb-
ként a Világgazdasági Kutatóintézet valójá-
ban a hírszerzés egyik fedőintézménye volt.

Isărescu már korábban koholmánynak 
nevezett minden, ellene felhozott ügynökvá-
dat. A CNSAS közölte: egyszer már átvilágí-
tották a jegybank elnökét, és arra a megál-
lapításra jutottak, hogy nem volt besúgó, a 
testület működését szabályozó törvény pedig 
nem teszi lehetővé, hogy újból átvilágítsák. 
Ugyanakkor azóta módosították a vonatkozó 
törvényt, a testület ennek nyomán vizsgálta 
ki újra a jegybankelnök ügyét.

Tényleg besúgó lehetett Mugur Isărescu

A KORMÁNY 30, AZ ELLENZÉK 15 NAPOS HOSSZABBÍTÁST AKAR – MEGNYITHATNAK A TEMPLOMOK

Megnyújtják a veszélyhelyzetet

Visszatérhetnek a hívek. Ismét engedélyezik a szertartásokat a templomok belsejében

További harminc nappal hosszab-
bítja meg a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzetet a 
kormány tegnapi ülésén elfogadott 
sürgősségi rendelete, amely a temp-
lomok belsejében is lehetővé teszi a 
szertartásokat.

 » BALOGH LEVENTE

H arminc nappal meghosszabbodik a 
tegnap lejárt veszélyhelyzet Romá-
niában – legalábbis erről döntött 

tegnapi ülésén a Ludovic Orban vezette 
kisebbségi kormány, miután délelőtt az 
Országos Katasztrófavédelmi Bizottság 
erre tett javaslatot. A parlamentet uraló 
baloldali ellenzék ugyanakkor már jelez-
te: a törvényhozásban feleakkora időtar-
tamra kívánja csökkenteni a különleges 
jogrend időtartamát, és számos korláto-
zást is feloldana.

A kormány egyébként részben már 
engedett a nyomásnak, és korábbi szán-
dékaival ellentétben lehetővé tette a 
templomok megnyitását a hívek előtt. 
Ugyanakkor az ellenzék vezető erejének 
számító Szociáldemokrata Párt (PSD) a 
vendéglők belső tereinek és a színházak-
nak a megnyitását is követeli. Ludovic 
Orban miniszterelnök a kormányülés ele-
jén azt állította: a kormány nem is zárta 
be a templomokat, csak éppen miséket, 
istentiszteleteket nem lehetett bennük 
tartani. Felhívta ugyanakkor a fi gyelmet, 
hogy be kell tartani a fi zikai távolságot, il-
letve a higiéniai előírásokat. Megjegyezte: 
a játéktermek is újranyitnak. Az erre vo-
natkozó bírálatok kapcsán kijelentette: a 
korlátozásokról, majd a lazításokról szó-
ló döntéseket az epidemiológiai veszély 
mérlegelése nyomán hozták meg.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke még hét-
főn este leszögezte: pártja csak 15 napra 
hajlandó jóváhagyni a veszélyhelyzet 
meghosszabbítását. Mint ismeretes, a 
kormányrendelet ugyan hatályba lép az 
elfogadása után, de öt napon belül a parla-
mentnek is jóvá kell hagynia. A parlamenti 
többség a jóváhagyási eljárás során ugyan-
akkor módosíthatja is.

A PSD múlt héten még egyáltalán nem 
akarta a szükséges parlamenti felhatal-
mazást megszavazni, miután azonban az 
utóbbi napokban többször is kétszáz, sőt 
háromszáz fölé emelkedett a naponta di-
agnosztizált új esetek száma, az ellenzéki 
párt most arról határozott, hogy megsza-
vazza, de feltételekhez köti a veszélyhely-
zet meghosszabbítását.

A PSD végrehajtó bizottsága hétfőn 15 
napos „átmeneti” veszélyhelyzet megsza-
vazásáról döntött. Ennek értelmében meg-
tartanák ugyan a távolságtartási szabályo-
kat és a védőmaszkok beltéri viselésének 
és tömegközlekedésben való használatá-
nak kötelező jellegét, de lehetővé tennék 
a krónikus betegek visszafogadását a ko-
ronavírus-járvány miatt felszabadított kór-
házakba, a beltéri vendéglátóhelyek és a 
templomok megnyitását, valamint megtil-
tanák a kormánynak, hogy további közbe-
szerzéseket eszközöljön versenytárgyalás 
nélkül. Ciolacu szerint a kormány magya-
rázattal tartozik, miért tartotta fontosabb-
nak a játéktermek megnyitását, miközben 
a templomok még zárva vannak. Hozzátet-
te: ezt a kettős mércét korrupciónak neve-
zik. A kormány minden bizonnyal ennek 
nyomán döntött úgy, hogy mégis engedé-
lyezi a templomok megnyitását.

Ludovoc Orban miniszterelnök ugyan-
akkor egy interjúban azt mondta, a 15 nap 
nem elegendő, mivel a járvány kiszámít-

hatatlan, így még az is megtörténhet, hogy 
harmadszor is el kell rendelni a veszély-
helyzetet. Egyébként Nelu Tătaru egész-
ségügy-miniszter a kormányülést követen 
azt mondta: a 30 napos hosszabbítást az új 
fertőzések számának alakulása indokolja. 
Hétfőn este egy interjúban arról beszélt: a 
lazítások nyomán várhatóan továbbra is 
kezelhető mértékben nő majd a fertőzöttek 
száma, és ha sikerült a távolságtartással 
és a többi előírás betartásával leszorítani 
a napi új fertőzöttek számát 50-re, akkor 
július elsejétől újabb lazítások következ-
hetnek. Raed Arafat katasztrófavédele-
mért felelős belügyi államtitkár a kabinet 
ülése után arról beszélt: az elmúlt napok-
ban növekvő esetszám jelzi, hogy a hely-
zet bármikor rosszabbra fordulhat, ezért 
hosszabbítanák meg 30 nappal a veszély-
helyzetet. Ugyanakkor a plázák, strandok, 
edzőtermek megnyitását is magukban fog-
laló lazítások jegyében megnyílik a mára-
marosszigeti közúti és a zsombolyai vasúti 
határátkelő is.
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 » RÖVIDEN

Megszűnik a rendkívüli állapot
Magyarországon
Elfogadta az Országgyűlés a koronaví-
rus-járvány miatti veszélyhelyzet meg-
szüntetéséről szóló törvényt, valamint 
jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésé-
vel összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló jogsza-
bályt tegnap. A képviselők 192 igen sza-
vazattal hagyták jóvá a Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter ál-
tal beterjesztett, kétharmados támogatást 
igénylő, a veszélyhelyzet megszüntetését 
kezdeményező javaslatot. A jogszabály-
ban az Országgyűlés felhívja a kormányt, 
hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg. 
Erről a kormány dönt, és az időpont is-
mertté válása után veszti hatályát a koro-
navírus elleni védekezésről szóló törvény. 
Ez az a jogszabály, amellyel a parlament 
meghosszabbította a kormány által 
március 11-én elrendelt veszélyhelyzetet, 
és ez tette volna lehetővé, hogy a kabinet 
akkor is hozhasson rendkívüli rendel-
kezéseket, ha az Országgyűlés a járvány 
miatt nem ülésezik. A veszélyhelyzet ma 
éjfélkor szűnhet meg. A kormány tovább-
ra is szükségesnek tartja azonban több, 
a járvány alatt meghozott rendelkezés 
fenntartását, továbbá néhány átmeneti 
intézkedés bevezetését, ezért Gulyás 
Gergely javaslatára a parlament 135 igen, 
54 nem szavazattal és három tartózko-
dás mellett elfogadta a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi készültség-
ről szóló törvényt is.

Észak-Korea felrobbantotta
a Dél-Koreával közös irodát
 Észak-Korea feltehetően felrobbantotta 
a keszongi Korea-közi összekötő irodát – 
jelentette be tegnap a dél-koreai ország-
egyesítési minisztérium. Helyi idő szerint 
délután 2.49 órakor robbanás történt 
a Keszong határvárosban lévő iroda 
környékén, és füst gomolygott felette. A 
keszongi összekötő irodát 2018-ban léte-
sítette a két ország, hogy elősegítse a pár-
beszédet és az együttműködést. Az irodát 
a két ország vezetőjének csúcstalálkozója 
után kialakult békülékeny hangulatban 
nyitották meg. Január közepén azonban 
a koronavírus terjedése miatti aggo-
dalmak folytán függesztették az ottani 
tevékenységet. A múlt héten Észak-Korea 
„ellenségnek” kiáltotta ki Dél-Koreát, és 
fogadkozott, hogy mindenfajta kommu-
nikációs csatornát felszámol a dél-koreai 
aktivisták röpiratos kampánya miatt. 
Röviddel a robbanás előtt az észak-koreai 
hadsereg vezérkara közleményében arról 
tájékoztatott, hogy fontolóra vette a had-
sereg bevonulását a két Koreát elválasztó 
fegyvermentes övezetbe.

Pekingben újabb korlátozásokat
vezettek be
Tovább nőtt a koronavírusos fertőzöttek 
száma Pekingben, miután a hétvégén 
felfedeztek egy nagybani piachoz köthe-
tő járványgócot. A pekingi egészségügyi 
bizottság tegnap arról számolt be, hogy 
hétfőn újabb 27 helyi fertőzésből eredő 
Covid-19 megbetegedést azonosítottak, 
ezzel a múlt csütörtök óta 106-ra emel-
kedett az új esetek száma a városban. 
A szomszédos Hopej tartományból 
négy újabb, a pekingi góchoz köthető 
megbetegedést jelentettek, míg egy 
embert a délnyugati Szecsuan tarto-
mányban diagnosztizáltak Covid-19-cel 
azután, hogy Pekingből odarepült. Egy 
hétfői döntés alapján átmenetileg nem 
hagyhatják el a várost olyan emberek, 
akiknél magasabb annak a kockázata, 
hogy megfertőződhettek.




