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Sokkal több teszt, nagy esetszám-növekedés

Nagyot nőtt tegnapra a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma, igaz, sokkal 
több tesztet is végeztek, mint az előző egy napban. Délután egy óráig 345 új fertőzöt-
tet regisztráltak, ami az elmúlt hat hétben a legnagyobb szám, ezzel 22 760-ra nőtt az 
igazolt fertőzöttek száma. 46-an kigyógyultak a kórból, így a gyógyultak száma 16 117. 24 
óra alatt 14-en haltak bele a koronavírus-fertőzés szövődményeibe, ezzel az elhunytak 
száma 1451-re nőtt. Intenzív osztályon 161 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 
585 353, ami jelentős növekedés az egy nappal korábbi 573 638-hoz képest. Hatósági 
karanténban 1504, házi elkülönítésben 87 624 személy tartózkodott. A rendőrség 24 óra 
alatt 111 bírságot rótt ki a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megsértéséért 
összesen 138 700 lej értékben, és két esetben tett feljelentést a járvány leküzdésének 
meghiúsítása miatt.

 » B. L.

Szobrot avattak kedden délután Bukarest-
ben Ferenc pápa tavalyi romániai láto-

gatásának emlékére. A szoboravatás ugyan-
akkor nem csupán azért visszás, mert még 
élő egyházfő képmását állították fel, hanem 
azért is, mert a talapzaton a pápa „dákoro-
mániai” látogatásáról szóló felirat olvasható.

A katolikus egyház fejének mellszobrát a 
bukaresti római katolikus érsekség állította 
a román főváros önkormányzatával és a ro-
mániai apostoli nunciatúra – azaz a vatiká-
ni képviselet – közreműködésével. A művet 
Miguel Maury Buendía apostoli nuncius, 
Aurel Percă bukaresti érsek, Daniel Tudora-
che, Bukarest I. kerületének polgármestere 
és Oana Zaharia, a műemlékek és idegenfor-
galmi örökség kezelésével megbízott hivatal 
igazgatója leplezte le. A Darie Dup képzőmű-
vész készítette alkotás avatásán Miguel Ma-
ury Buendía pápai nuncius arról beszélt: a 
szobor „folyamatos emlékeztető” a pápa tör-
ténelmi romániai látogatására.

Az avatást Klaus Iohannis államfő is üd-
vözölte, üzenetét Sergiu Nistor államfői ta-
nácsos tolmácsolta. Eszerint a szobor a pápa 

románoknak tolmácsolt meleg hangú üze-
netére és az emberségre, a szeretetre és hitre 
való felhívására emlékeztet. Az eseményen 
beszédet mondott Victor Opaschi egyházügyi 
államtitkár is, aki arról beszélt: háromnapos 
látogatása során a pápa a béke, a harmónia, 
a testvériség, a szociális kohézió és befoga-
dás üzenetét tolmácsolta, felhívva a fi gyel-
met a szükségben szenvedőkre. A szentatya 
látogatását nem csupán a katolikus egyház 
számára nevezte sikernek, hanem az egész 
romániai társadalom számára, amely a béke 
és a lelki párbeszéd hírvivőjeként fogadta 
Ferenc pápát. A szoboravatás után feltűnést 
keltett, hogy a talapzaton latinul az áll: Papa 
Franciscus in Dacoromania, vagyis Ferenc 
pápa Dákoromániában. A felirat sokak köré-
ben okozott megütközést. Hivatalos források 
azért választották ezt a megnevezést, mert a 
hivatalos vatikáni dokumentumokban a 19. 
század közepén – amikor még nem létezett 
Románia nevű állam – ezt a megnevezést 
használták a románok által is lakott terü-
letekre. Mint ismeretes, Ferenc pápa tavaly 
május 31. és június 2. között járt Romániá-
ban, és több más helyszín mellett Csíksom-
lyóra is ellátogatott.

NEM JÓVÁHAGYÁSRA, CSAK TÁJÉKOZTATÁSKÉNT KÜLDTÉK EL A VESZÉLYHELYZET-RENDELETET

Kikerülné a parlamentet a kormány

Dákoromániai emlék. A szobor felirata
szerint a pápa egy nem létező országban járt

Egy törvényi kiskaput kihasználva 
venné elejét a román kormány, 
hogy az ellenzéki többségű parla-
ment a felére csökkentse a kabinet 
által kedden 30 nappal meghosz-
szabbított veszélyhelyzetet.

 » BALOGH LEVENTE

T rükközéssel próbálja elkerülni a kor-
mány, hogy a parlament módosítsa 
a veszélyhelyzetet meghosszabbító 

kormányrendeletet. A kabinet a veszély-
helyzet meghirdetéséről szóló 2020/55-ös 
törvény egyik hiányosságát kihasználva 
szeretné elejét venni annak, hogy az el-
lenzéki többségű törvényhozás radikáli-
san megváltoztassa a határozat szövegét. 
A törvény ugyanis azt tartalmazza, hogy 
a veszélyhelyzet bevezetéséről szóló ren-
deletet a kormánynak el kell küldenie jó-
váhagyásra a parlamentnek, amelynek öt 
napon belül szavaznia kell róla. A veszély-
helyzet meghosszabbításáról szóló rende-
letről azonban a törvény szövege nem ren-
delkezik külön, nem szerepel benne, hogy 
a parlamentnek azt is jóvá kell hagynia. 
A Ludovic Orban vezette kisebbségi kor-
mány ezt kihasználva nem jóváhagyásra, 
csupán tájékoztatásként küldte meg a par-
lamentnek a rendelet szövegét.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) által 
irányított parlament két házának elnöke, 

Marcel Ciolacu, a képviselőház és a PSD 
első embere, illetve Robert Cazanciuc, a 
szenátus ügyvivő elnöke ezért tegnap kö-
zös levélben fordult a kormányhoz, amely-
ben felszólítja, hogy jóváhagyásra küldje 
át a szöveget. Ciolacu egyúttal közölte: 
hatalommal való visszaélésnek tekintik 
a kormány lépését, ezért alkotmánybíró-
sághoz fordulnak. Hozzátette: a PSD hoz-
zákezd a kormány elleni bizalmatlansági 
indítvány megfogalmazásához, és az alá-
írásgyűjtéshez, és a veszélyhelyzet lejárta 
utáni első napon be is terjesztik azt. „Ez 
a párt döntése a Ludovic Orban által a ro-
mán parlament ellen elkövetett visszaélés 
nyomán” – mondta.

Mint arról beszámoltunk, az eredetileg 
30 napra meghirdetett veszélyhelyzet utol-
só napján, kedden a kormány sürgősségi 
rendeletben hosszabbította meg további 
30 nappal a rendkívüli jogrend hatályát. 
Egyben lazításokról – a plázák, strandok, 
templomok és edzőtermek – megnyitásá-
ról is rendelkezett, ugyanakkor a vendég-
lők belső tereit és a színházakat az epide-
miológiai veszélyre hivatkozva továbbra 
is zárva tartja. A PSD ugyanakkor csupán 
egy 15 napos átmeneti állapothoz járulna 
hozzá, és a vendéglőket, színházakat is 
megnyitná.

Marcel Ciolacu kedden este is bírálta 
a kormányt, amiért későn fogadta el és 
küldte el a parlamentnek a veszélyhelyzet 
meghosszabbításáról szóló határozatot. 

Hozzátette, tervei szerint szerdán összeül-
nek más pártvezetőkkel, jogászokkal és a 
PSD orvos törvényhozóival, hogy ponton-
ként megvizsgálják a dokumentumot.  Azt 
mondta, a kormány részéről Raed Arafat 
államtitkár volt az egyetlen, aki az elmúlt 
időszakban kommunikált a pártvezetők-
kel, és egy kockázatelemzésre hivatkozva 
érvelt a veszélyhelyzet meghosszabbítása 
mellett. „Az első javaslatom az volt, hogy 
tíz nappal hosszabbítsuk meg a veszély-
helyzetet. Aztán Arafat elmagyarázta, 
miért van szükség legalább 15 napra. (...) 
Ennek nyomán döntöttünk a kollégákkal 
a 15 napos meghosszabbítás mellett. (...) 
Azt szeretnénk, hogy egyfajta átmeneti ál-
lapot legyen ez. Meg fogjuk próbálni úgy 
módosítani a határozatot, hogy ne sért-
sünk törvényt, és ne merüljenek fel alkot-
mányossági aggályok” – fogalmazott az 
Antena 3 televíziós műsorában.

Nelu Tătaru egészségügy-miniszter 
szintén kedden este elmondta: Románia 
bejelentkezett az európai oltásprogram-
ba, ami ahhoz szükséges, hogy a vakcina 
kifejlesztése nyomán az országba is jus-
son a gyógykészítményből. Hozzátette: a 
napokban egyeztet az oltás kifejlesztésén 
dolgozó cég képviselőivel. Megjegyezte: 
talán nem is lesz szükség rá, mivel az 
országban is zajlanak ilyen kutatások, 
ugyanakkor Románia prioritást akar él-
vezni minden olyan gyógykészítmény-
hez való hozzájutásban, amely segíthet 
a koronavírus okozta kór leküzdésében. 
Hozzátette, azt is fontolgatják, hogy sa-
ját felelősségre hazaengedjék, és házi 
elkülönítésbe küldjék a kórházakból a 
tünetmentes vírushordozókat. A minisz-
ter azt is elmagyarázta, miért engedték, 
hogy a templomok belső terében is le-
hessen szertartásokat tartani, miközben 
a színházak továbbra is zárva tartanak. 
Elmondása szerint a színház olyan, mint 
egy zárt szoba, miközben a templomok-
ban folyamatos a forgalom, ki-be járnak 
az emberek. „A templom egy negyedé, a 
színházba viszont az egész városból jár-
nak” – fogalmazott.
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 » RÖVIDEN

Nagyot nőtt a nemzetiségek
támogatása Magyarországon
Az elmúlt tíz évben a kormány sokat 
tett a nemzetiségek megmaradásáért, 
például megötszöröződött a támogatá-
suk – mondta Soltész Miklós, a magyar 
Miniszterelnökség egyházi és nemzetisé-
gi kapcsolatokért felelős államtitkára teg-
nap a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyar-
ország! című műsorában. A műsorban 
a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
elfogadásáról beszéltek, amelynek egyik 
célja az „etnobiznisz” visszaszorítá-
sa. Erről az államtitkár elmondta, azt 
tapasztalták, hogy vannak olyanok, akik 
„megérzik a pénz szagát”, és próbálnak 
bizonyos nemzetiségi közösségek közelé-
be kerülni anélkül, hogy egyébként ezek 
közé tartoznának. A sarkalatos törvény 
keddi módosításai közül kiemelte, hogy 
a nemzetiségi diákok olyan iskolákban 
tanulhatnak, amelyek nemzetiségi 
tulajdonban vannak. Soltész Miklós azt 
mondta, a magyarországi nemzetiségek 
helyzete jó hatást gyakorol a külkapcso-
latokra is: az elmúlt tíz évben egyre jobb 
lett a viszony Horvátországgal, Szerbiá-
val, Szlovákiával, Szlovéniával, és nem 
mondanak le arról, hogy Ukrajnában és 
Romániában is meghozzák a kedvet a 
„magyarok iránti tisztelethez”.

Nem szabadulhatnak hamarabb
a súlyos bűncselekmények elkövetői
Nem helyezhetők feltételesen szabadláb-
ra az emberölésért, minősített emberölé-
sért, nemi erőszakért, kiskorúak szexu-
ális megrontásáért, minősített rablásért 
és a koldusok kizsákmányolásáért elítélt 
személyek, a képviselőház tegnapi 
ülésén egyhangúlag elfogadott törvény-
tervezet értelmében. A jogszabálytervezet 
a büntető törvénykönyvet módosítja, a 
képviselőház döntő kamaraként szava-
zott, miután a szenátus hallgatólagosan 
elfogadta azt.

Több mint ezer járatot töröltek
a pekingi nemzetközi repülőtereken
Több mint ezer járatot töröltek Peking két 
nemzetközi repülőterén a koronavírus 
okozta megbetegedések növekvő száma 
miatt. Tegnap reggel 9 óráig Peking 
két nemzetközi repülőtere 1255 járatot, 
vagyis a menetrend szerint közlekedő 
utasszállító repülőgépek csaknem 70 
százalékát törölte a vírus terjedésének 
megfékezése érdekében. A kínai fővá-
rosban újabb 31 embert diagnosztizáltak 
Covid-19-cel, és még hat, tünetmentes 
fertőzöttet azonosítottak kedden. A múlt 
hét óta regisztrált új megbetegedések 
száma ezzel 137-re emelkedett. Peking-
ben kedd estig 29 lakónegyedet helyeztek 
vesztegzár alá.

Berlin nem akarja,
hogy elmenjenek az amerikaiak
A német védelmi miniszter helyteleníti 
a Németországban állomásoztatott 
amerikai katonák csökkentését, és nem 
tartja megfelelőnek a döntés indoklását. 
A NATO „nem kereskedelmi szervezet, a 
biztonság pedig nem árucikk” – fogal-
mazott Annegret Kramp-Karrenbauer 
kedd este. A tárcavezető Donald Trump 
minapi nyilatkozatára utalt, amely-
ben az amerikai elnök kifejtette, hogy 
azért rendelkezett a Németországban 
állomásoztatott amerikai csapatok egy 
részének kivonásáról, mert úgy véli, 
Németország a kereskedelem területén 
nem igazságos az Egyesült Államokkal, 
és nem teljesíti a szerinte a hazai össz-
termék (GDP) 2 százalékának megfelelő 
összeget jelentő hozzájárulási kötele-
zettségét a NATO-ban.

Szobor a pápa „dákoromániai” látogatása emlékére




