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Ismét csökkent a fertőzöttek száma az országban

Tovább csökkent a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: teg-
nap délután egy óráig 269 új fertőzöttet regisztráltak. Igaz, az elvégzett tesztek száma 
is kisebb, mint az előző napokban. Az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma most már 
26 582. 24 óra alatt kigyógyult a kórból újabb 98 személy, így összesen már 18 912-en 
hagyhatták el a kórházat. A halottak száma 22-vel összesen 1634-re nőtt. Intenzív 
osztályon 210 pácienst ápoltak. Az elvégzett tesztek száma 699 688 volt, ez 4779-cel 
több, mint előző nap. Hatósági karanténban 919, házi elkülönítésben 63 788 személy 
tartózkodott. A rendőrség 24 óra alatt 699 bírságot rótt ki a veszélyhelyzet idején hatá-
lyos rendelkezések megsértése miatt, összesen 312 750 lej értékben, és egy esetben 
tett feljelentést a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A magyar kormány az elmúlt tíz évben 
mindent megtett annak érdekében, 

hogy azok a magyarok, akik nem a mai Ma-
gyarország területén élnek, érezzék, hogy 
van anyaországuk. Érezzék, hogy van olyan 
felelős kormányuk, amely az ő sorsukkal is 
foglakozik, amely minden olyan lehetőséget 
megad nekik, amellyel Magyarországon ren-
delkeznének – mondta Potápi Árpád, a ma-
gyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára vásárnap a drávaszögi 
Várdarócon. Az MTI szerint az államtitkár 
köszöntőt mondott a helyi magyar tájház fel-
újított részének avatási ünnepségén.

Beszédében emlékeztetett, hogy néhány 
száz kilométerre délebbre, Szarajevóban 
106 évvel ezelőtt meggyilkolták az Oszt-
rák–Magyar Monarchia trónörökösét, Fe-
renc Ferdinándot. Így nemcsak a Monar-

chia, hanem a Monarchiával szövetséges 
és szemben álló országok is belesodródtak 
az első világháborúba. Ez a háború ered-
ményezte azt a magyarok számára, hogy 
feldarabolták az országukat 1920. június 
4-én – tette hozzá. 

„Nemcsak a történelmi tájaink, így a Drá-
vaszög is, hanem a magyar nemzet egyhar-
mada a határon kívülre került. Azóta Ma-
gyarországnak nemcsak a Magyarországon 
élőkkel, hanem a határon túli magyarokkal 
is foglalkoznia kell” – húzta alá.

Horvátországban július 5-én előreho-
zott parlamenti választásokat tartanak. 
Az államtitkár rámutatott, hogy az elmúlt 
tíz évben a Horvátországi Magyarok De-
mokratikus Közösségével (HMDK) közö-
sen cselekedtek. „Bármilyen problémájuk, 
örömük, sikerük volt, volt kinek elmonda-
niuk, számíthattak a segítségünkre” – fo-
galmazott, továbbá arra kérte az egybe-

gyűlteket, hogy minél többen menjenek el 
szavazni. A reformáció bölcsőjének tartott 
Drávaszögben, Laskón élt Sztárai Mihály 
1544-től hét esztendőn keresztül. Szlavó-
niában és Drávaszögben 120 protestáns 
gyülekezetet alapított. Ő indította el a re-
formáció magyar zsoltárkultuszát. A refor-
máció iskolateremtő törekvésének köszön-
hetően a 16–17. században Darócnak már 
volt iskolája. Az iskola korábban államosí-
tott épületét a református egyház 2011-ben 
visszakapta. A HMDK az egyházzal kötött 
szerződés alapján harminc évre megkapta 
az épület használati jogát, és anyaországi 
segítséggel megkezdte a felújítását. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2011–
2017 között 24 millió forintot biztosított a 
tájház, valamint iskolatörténeti kiállítás 
kialakítására. A felújítás következő fázisát, 
horvát költségvetésből fi nanszírozza a ma-
gyar szervezet.

Szigor. A miniszter szerint népszerű idegenforgalmi célpontokat zárhatnak le
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 » RÖVIDEN

Marcel Ciolacu: elmaradhatnak
a helyhatósági választások
Ha július elsejétől ismét meghosszabbít-
ják a veszélyhelyzetet, nem kerül sor a 
helyhatósági választásokra szeptember 
27-én, márpedig a Szociáldemokrata Párt 
azt akarja, hogy a parlament döntésére 
váró törvénytervezetnek megfelelően 
megtartsák a választásokat a kitűzött 
időpontban – nyilatkozta Marcel Ciolacu, 
a párt ügyvivő elnöke vasárnap este 
a România Tv-nek. Ciolacu kifejtette, 
meggyőződése, hogy a kormány mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy 
ne lehessen megtartani szeptember 
27-én a helyhatósági választásokat, 
mert menekülni akar ettől a szavazástól. 
„A PNL jelenleg nem érdekelt semmi-
féle választásban, mert a számok nem 
jót ígérnek nekik” – jelentette ki a PSD 
ideiglenes vezetője, hozzátéve, pártja a 
szeptember 27-i helyhatósági választások 
és a december 6-i parlamenti választások 
megtartását támogatja, amennyiben nem 
lesz második hulláma a koronavírus-jár-
ványnak. Ciolacu azt is elmondta, hogy a 
parlament júliusban és augusztusban is 
dolgozni fog, rendkívüli ülésszakok kere-
tében. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a 
pártoknak a választások előtt aláírásokat 
kell gyűjteniük és választási kampányt 
tartaniuk. „Egyértelmű, hogyha meg-
hosszabbítják a veszélyhelyzetet, nem 
lesznek választások” – tette hozzá.

A Zöldek sikerét hozták
a francia önkormányzati választások
Rekordalacsony részvétel mellett a 
Zöldek szerezték meg a legtöbb francia 
nagyváros vezetését az önkormányzati 
választások vasárnap tartott második 
fordulójában, amelyen Emmanuel Mac-
ron államfő pártjának, a Köztársaság 
lendületbennek a jelöltjei sorozatosan 
vereséget szenvedtek. A választásra jogo-
sultak alig 40 százaléka járult vasárnap 
az urnákhoz, ez több mint 20 százalékkal 
kevesebb a legutóbbi, hat évvel ezelőtti 
választáshoz képest. Soha ilyen jelentős 
nem volt még a távolmaradás a francia 
helyhatósági választásokon. Az elnöki 
hivatal jelezte, hogy az államfőt „külö-
nösképpen aggasztja a nagyon alacsony 
választási részvétel”. A koronavírus-jár-
vány miatt három hónappal elhalasztott 
második forduló választói érdektelensé-
ge mellett leginkább a Zöldek előretörése 
okozott meglepetést. Elhódították a két 
legnagyobb vidéki nagyvárost, Lyont a 
baloldaltól és Marseille-t a jobboldaltól, 
hetven év után vetettek véget a jobbkö-
zép irányításnak Bordeaux-ban, és meg-
hódították Strasbourgot is, amely várost 
pedig Emmanuel Macron pártja nagyon 
szerette volna megszerezni. Párizsban 
a jelenlegi polgármester, a szocialis-
ta Anne Hidalgo pedig azért tudott a 
szavazatok 49 százalékával a székében 
maradni, mert előzetesen koalícióra 
lépett a Zöldekkel.

Andrzej Duda nyerte a választás első
fordulóját az exit poll felmérések szerint
A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) 
támogatásával induló jelenlegi lengyel 
elnök, Andrzej Duda nyerte meg az 
elnökválasztás vasárnapi első fordulóját, 
de nem szerezte meg a voksok abszolút 
többségét, így az ő és a fő ellenzéki erő, 
a Polgári Platform (PO) által vezetett 
koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói 
főpolgármester részvételével második 
fordulót kell tartani. A szavazatok 99,77 
százalékos feldolgozottsága alapján 
Andrzej Duda a voksok 43,67 százalékát, 
Rafal Trzaskowski pedig a szavazatok 
30,34 százalékát nyerte el.

NELU TĂTARU SZERINT KĲ ÁRÁSI KORLÁTOZÁSOKAT HOZHAT ÚJ GÓCPONTOK MEGJELENÉSE

Lazítás helyett korlátozások
Ismét visszatérhetnek bizonyos 
korlátozások a járvány terjedésének 
fokozódása miatt – fi gyelmeztetett 
Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben közlése szerint elha-
lasztják a holnaptól tervezett la-
zításokat, szigorú korlátozásokat 

helyezett kilátásba Nelu Tătaru egészség-
ügy-miniszter arra az esetre, ha tovább 
nőne a koronavírus-fertőzöttek száma az 
országban. Tătaru tegnap este jelentette 
be a lazítások halasztását. A tárcaveze-
tő vasárnap este a Digi24 hírtelevíziónak 
nyilatkozva elmondta: amennyiben újabb 
gócpontok jelennek meg, akkor a hatósá-
gok bizonyos helyszíneken kijárási kor-
látozásokat vezethetnek be. Példaként a 
legforgalmasabb idegenforgalmi célpon-
tokat említette: a Prahova völgyét, amely 
elsősorban a bukarestiek körében kedvelt 
hegyvidéki üdülőhely, valamint a Feke-
te-tenger partját. A miniszter szerint ezek 
azok a helyszínek, ahol a legkevésbé tart-
ják be a járvány terjedésének megelőzését 
szolgáló rendelkezéseket – elsősorban a fi -
zikai távolságtartást –, ezért lehet indokolt 
a korlátozás. A tengerparti strandok, illetve 
a szórakozóhelyek teraszainak megnyitása 
óta számos olyan felvétel készült, amelyen 
az látható, hogy a turisták – elsősorban 
fi atalok – nem tartják be a korlátozáso-
kat, sőt az egyik tengerparti terasz mellett 
másfél hete spontán körtáncba kezdtek az 
arra járó turisták. Tătaru egyébként arról 
is beszélt: Romániában jelenleg 4 száza-
lékos az átfertőzöttségi szint, és fokozott a 
közösségi terjedés. A miniszter szerint az 
egészségügyi rendszer felkészült az eset-
számok esetleges növekedésére, de nem 
erre kellene hagyatkozni. Emlékeztetett: 
nő a súlyos esetek száma, nőtt a fertőzések 
száma, és érintettek a veszélyeztetett kate-
góriák is, ugyanakkor fi atalok esetében  ta-
pasztalható a fertőzés súlyosabb formája. 
Tătaru közölte, az országban jelenleg 4000 
intenzív terápiás ágy található, amelyek-
ből 3000 „teljesen felszerelt”.

Azt is kijelentette, még nincs szó a jár-
vány második hullámáról, hanem egy el-
húzódó első hullámmal állunk szemben, 
amiért szerinte egyes ellenzéki politikusok 

is felelősek. A tárcavezető szerint amúgy 
nem vehető biztosra, hogy a vírus már ja-
nuárban vagy február elején is jelen volt 
az országban, ahogy azt egy suceavai la-
boratórium vezetője mondta. Romániában 
február 26-án azonosították az első esetet.

Ludovic Orban miniszterelnök tegnap a 
holnaptól esedékes újabb lazítások kap-
csán azt mondta: azokat még az illetéke-
sek megvitatják, ugyanakkor az elmúlt tíz 
nap fejleményei alapján „óvatosak” a be-
vezethető enyhítések jellegét illetően. Meg 
nem erősített hírek szerint egyébként a 
koronavírus-járvány leküzdését koordiná-
ló szakértői csoport tegnapi ülésén arra a 
következtetésre jutottak, hogy nem idősze-
rűek az újabb lazítások holnaptól. Közölte, 
holnapra egyeztetésre hívnak valamennyi 
érintett minisztert, illetve az összes, ellen-

őrzési joggal bíró intézmény képviselőjét, 
hogy kidolgozzanak egy tervet a korlátozá-
sok betartatására.

A kormányfő vasárnap este arról beszélt, 
hogy sokan semmibe veszik a veszélyt, 
ezt a magatartást pedig egyes felelőtlen 
politikusok üzenetei váltották ki, akik 
a szabályok megszegésére ösztönözték 
az embereket, és megnyilatkozásaikban 
bagatellizálták a járványt. A kormányfő 
újabb kirohanást intézett a kormány által 
leváltani szándékozott Renate Weber om-
budsman ellen, aki több korlátozó intézke-
dést – így a brutális összegű bírságokat és 
a miniszteri intézkedésre elrendelt karan-
tént – sikerrel támadott meg az alkotmány-
bíróságon. Orban szerint ha nem lett volna 
karantén, akkor Romániából „Olaszország 
a négyzeten” lett volna.

Potápi: Magyarország minden lehetőséget megad




