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Bekérette hétfőn délután a román külügy-
minisztérium Irán bukaresti nagyköve-

tét, hogy tisztázza az Irán által Romániával 
szemben megfogalmazott vádakat. A két 
ország közötti vita azt követően robbant ki, 
hogy pénteken Bukarestben gyanús körül-
mények között elhunyt egy iráni bíró, akit 
hazájában korrupciós ügyek miatt köröz-
tek, emberi jogi szervezetek szerint pedig az 
iráni rendszerrel szemben álló ellenzékiek 
megkínzásában is része volt. A találkozón 
tájékoztatták Morteza Abutalebi nagyköve-
tet, hogy az elhunyt Golam Reza Manszúri 
halálának körülményeit illetően zajlik a 
nyomozás, amelynek eredményeiről annak 
lezárultát követően a hivatalos csatornákon 
azonnal tájékoztatják az iráni felet. A román 
külügyi tárca egyúttal meglepetésének adott 
hangot a teheráni külügyminisztérium által 
az ügyben kiadott nyilatkozat miatt.

Teherán Bukarestre mutogat
A teheráni külügyminisztérium ugyanis még 
vasárnap nyilvánosan felszólította a román 
hatóságokat, hogy azonnal intézkedjenek 
Manszúri halála okainak tisztázása érde-
kében. A volt bíró halála valóban rejtélyes. 
A hivatalos változat szerint ugyanis kizuhant 
bukaresti szállodája emeleti szobájából, 
ugyanakkor egyes, az eset után készített fel-
vételeken úgy tűnik, mintha a recepció előtt, 
a szálloda halljában feküdne a holttest.

A román hatóságok hivatalos álláspontja 
szerint öngyilkosság történt, ugyanakkor 
Manszúri ügyvédje éppen a román illetéke-
seket teszi felelőssé védence halála miatt. 
A román igazságszolgáltatás ugyanis ható-
sági felügyelet alá helyezte a volt bírót, így 
a román illetékesek kötelessége lett volna, 
hogy szemmel tartsák, és vigyázzanak a testi 
épségére. Ali Bageri, az iráni igazságügy-mi-
nisztérium nemzetközi kapcsolatokért fele-
lős illetékese is hasonlóan nyilatkozott. Úgy 

véli, a román kormány közvetlenül felelős 
Manszúri haláláért.

Elit környék, súlyos vádak
A 66 évesen rejtélyes körülmények között 
elhunyt egykori bíró karrierje fénykorában 
Teherán egyik elit kerületében, Lavaszan-
ban tevékenykedett, ám pályája derékba 
tört, amikor korrupcióval gyanúsították meg 
egy ingatlanberuházás ügyében. Emellett 
emberi jogi ügyekben is érintett volt: a Ri-
porterek Határok Nélkül nevű szervezet két 
feljelentést is tett ellene Németországban, 
miután 2013-ban, Mahmúd Ahmadinezsád 
elnöksége idején számos ellenzéki újságíró 
bebörtönzéséért és megkínzásáért volt fe-
lelős. Az ellene megfogalmazott korrupciós 
vádak arról szóltak, hogy 500 ezer eurót ka-
pott azért, hogy sürgessen meg egy építési 
engedélyt egy dúsgazdag, befolyásos épí-
tési vállalkozó számára. Az ügyben az iráni 
rezsim több magas rangú tisztségviselője is 
érintett. Egy külföldön élő iráni újságíró sze-
rint a volt bíró szoros kapcsolatban állt a per-

zsa állam titkosszolgálatával. Manszúri még 
tavaly Németországba szökött, hazájában 
ezt követően nemzetközi körözést adtak ki 
ellene. Június elején ugyanakkor egy videó-
ban azt mondta: csak egészségügyi kezelé-
sekre utazott Európába, és haza akar térni. 
Ezt követően Bukarestben bukkant fel, ahol 
a nemzetközi körözés nyomán a rendőrség 
őrizetbe vette. A bukaresti ítélőtábla június 
12-én elutasította az előzetes letartóztatásba 
helyezését, ehelyett hatósági felügyelet alá 
helyezte, és július 10-i hátáridőt szabott meg 
Teherán számára, hogy hivatalosan kérje 
a kiadatását. Egyben felszólította a román 
bevándorlási hatóságot, milyen emberi jogi 
és börtönviszonyok várnák hazájában a volt 
bírót a kiadatása esetén. 

A bukaresti ügyészség egyébként tegnap 
közölte, hogy a boncolás nyomán megál-
lapították: Manszúri halálát egy kemény 
tárggyal való ütközés váltotta ki, vélhetően 
zuhanás nyomán. Az ügyben olyan feltéte-
lezések is felröppentek, hogy az iráni titkos-
szolgálat állhat a halál hátterében.

Botrány egy iráni bíró rejtélyes halála miatt

Gyanús körülmények. Golam Reza Manszúri halála számos kérdést vet föl
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 » RÖVIDEN

Korrupciós gyanú rossz maszkok
beszerzése miatt
Hatvan napra hatósági felügyelet alá he-
lyezte tegnap az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) az Unifarm állami 
társaság vezérigazgatóját. Eugen Adrian 
Ionel ellen többek között vesztegetés 
elfogadása miatt indult bűnvádi eljárás, 
miután egy közvetítőn keresztül 760 ezer 
eurót kért egy cégtől, hogy az Unifarm 
cserében ennek a vállalatnak ítéljen 
oda egy szerződést 250 ezer védőruha 
és 3 millió védőmaszk beszerzéséről. Az 
állami vállalat és a magáncég közötti 
szerződést március közepén írták alá, a 
DNA szerint a közbeszerzésekről szóló 
2016/98-as törvényben foglaltak meg-
szegésével. Emellett – állítja a DNA – az 
Unifarmnak első körben átadott egymil-
lió maszk nem felelt meg a szerződésben 
rögzített követelményeknek, nem gyógyá-
szati segédeszközként nyilvántartott 
sebészi maszk volt. Az ügyészek szerint 
továbbá az igazgató rávette az Unifarm 
egyik alkalmazottját, hogy a szerződés 
odaítéléséről szóló dokumentumokban 
úgy tüntesse fel, hogy a beszállítócég jogi 
képviselőjével tárgyalták meg a szerző-
dés feltételeit, holott a valóságban Ionel 
Eugen Adrian és a közvetítő szabta meg 
a feltételeket és az egészségügyi felsze-
relések árát egy bukaresti vendéglőben. 
„Szolgáltatásaiért” cserébe a közvetítő a 
szerződés összértékének 18 százalékát, 
azaz 5 810 175 lejt kért maga és az Uni-
farm több alkalmazottja számára.

Visszaállítják a járványügyi
korlátozásokat egy német járásban
Visszaállítják a járványügyi korlátozá-
sokat Németországban az Észak-Raj-
na-Vesztfália tartományi Gütersloh já-
rásban egy húsüzemben történt tömeges 
koronavírus-fertőzés miatt – jelentette 
be tegnap a tartomány miniszterelnöke. 
Armin Laschet elmondta, hogy egyelőre 
június 30-ig állítják vissza a járvány 
eddigi legsúlyosabb szakaszában, a már-
cius–áprilisi időszakban elrendelt korlá-
tozásokat, szükség esetén pedig tovább 
is. A Rheda-Wiedenbrückben működő 
sertésfeldolgozó munkásai között eddig 
1550 fertőzöttet találtak. Elkapta a vírust 
a járásban 24 olyan ember is, aki nincs 
kapcsolatban az üzemmel. Mint isme-
retes, a fertőzöttek mintegy fele román 
vendégmunkás.

Újabb szobrot próbáltak meg
ledönteni az amerikai tüntetők
A szélsőbalos tüntetők megpróbálták le-
dönteni Andrew Jacksonnak, az Egyesült 
Államok hetedik elnökének bronz lovas 
szobrát a Fehér Ház közelében hétfő éjjel. 
A tiltakozók áttörtek a Lafayette téren 
álló műalkotást körülvevő kordonon, 
majd azt fi rkálták a talapzatára, hogy 
„szemét gyilkos”. Néhányan felmásztak 
a szoborra, és köteleket tekertek köré, 
hogy ledöntsék, amikor a rendőrség 
közbelépett. A rendfenntartók paprikasp-
ray-vel távolították el a tömeget a térről. 
Andrew Jackson 1829 és 1837 között 
vezette az Egyesült Államokat. Popu-
lista stílusa miatt sokan Donald Trump 
jelenlegi elnökhöz hasonlítják. A George 
Floyd halála, a rasszizmus és a rendőri 
túlkapások miatt tüntető emberek azért 
vették célba szobrát, mert kegyetlenül 
bánt az őslakosokkal. A demokrata párti 
Jackson nevéhez kötődik az a kitelepítési 
határozat, amelynek nyomán az amerikai 
kormány több ezer őslakost kényszerített 
távozásra ősi földjükről. Sokan út közben 
meghaltak. Trump hétfőn a Twitteren 
azt írta, hogy többeket őrizetbe vettek a 
„gyalázatos vandalizmus” miatt.

Újabb öt ország a zöld zónában

Újabb öt országgal bővül az úgynevezett 
„zöld zóna”, amelyből a hozzánk érkező 
polgároknak nem kell elszigetelésbe vagy 
karanténba vonulniuk: Finnország, Olasz-
ország, Észtország, Írország és Franciaor-
szág kontinentális része – döntötte el hét-
fői ülésén az Országos Katasztrófavédelmi 
Bizottság (CNSU). A zöld zónából érkező, 
tünetmentes állampolgárok mentesülnek 
a kötelező elszigeteléstől.

Sokkal több teszttel kevesebb új fertőzés

Több mint kétszer annyi teszttel, mint egy nappal korábban kevesebb új koronaví-
rus-fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt a tegnap délután egyórai bejelentés szerint: 
24 óra alatt 214 esetet diagnosztizáltak, ezzel az igazolt fertőzések száma 24 505-re 
nőtt. Eközben 156-an kigyógyultak a kórból, így a gyógyultak száma összesen 17 187. 

Egy nap alatt újabb 26 fertőzött halt bele a kór szövődményeibe, így a halottak szá-
ma elérte az 1539-et. Intenzív osztályon 200 személyt ápoltak. Az elvégzett tesztek 
száma 639 322 – vagyis 8948 tesztet végeztek, míg egy nappal korábban 4044 
tesztből 246 bizonyult pozitívnak. Hatósági karanténban 1241, házi elkülönítésben 
70 768 személy tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 331 bírságot rótt ki a veszély-
helyzet idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 149 550 lej érték-
ben, és öt esetben tett feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER ALÁÍRTA A KÓRHÁZAKAT TEHERMENTESÍTŐ RENDELETET

Hazatérhetnek a tünetmentesek
Mostantól nem kell 14 napig kór-
házban maradniuk azoknak, akik 
elkapták a koronavírust, de tünet-
mentesek, vagy csak enyhe tüneteik 
vannak.

 » BALOGH LEVENTE

A továbbiakban lehetőséget bizto-
sítanak arra, hogy a tünetmentes 
vagy enyhe tüneteket mutató fertő-

zötteknek ne kelljen a teljes gyógyulásig 
kórházban maradniuk: Nelu Tătaru egész-
ségügy-miniszter tegnap írta alá az erre vo-
natkozó rendeletet. A rendelet értelmében 

azon tünetmentes fertőzöttek, akiknek 
a kontrolltesztje negatív, 10 nap után el-
hagyhatják a kórházat anélkül, hogy házi 
elkülönítésbe kellene vonulniuk. Azok, 
akiknek a tesztje pozitív, négy napig kö-
telesek házi elkülönítésben tartózkodni, 
a veszélyeztetett, illetve enyhe tüneteket 
mutató fertőzöttek szintén elhagyhatják 
tíz nap után a kórházat, ha a kiengedésük 
előtt 72 órán keresztül nincs lázuk, vagy 
a tüneteik tovább enyhülnek. A rendelet 
indoka a kórházak tehermentesítése, az 
elmúlt jó egy hétben ugyanis jelentősen 
megnövekedett a fertőzöttek száma.

A házi elkülönítésbe került fertőzöt-
tet a háziorvosnak naponta telefonon 

keresztül ellenőriznie kell. A döntés az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) leg-
utóbbi ajánlásán alapul, amely felhívja a 
fi gyelmet: a kigyógyult fertőzöttek eseté-
ben előfordulhat, hogy a PCR-teszt még 
hetekig pozitív lesz, miközben már rég 
nem fertőznek.

Az illetékes hatóságok szerint aggasztó-
an alakulnak a romániai járványadatok: a 
hétfő esti adatok alapján Románia a har-
madik helyen áll Európában a százezer 
főre eső új fertőzések tekintetében. Ez any-
nyit jelent, hogy az elvégzett tesztek mint-
egy 6 százaléka bizonyult pozitívnak. Az 
első két helyen Portugália és Svédország 
áll. Ilyen arányú pozitív teszt utoljára má-
jus elején volt.




