
 Külföld-Belföld 2020. július 29.
szerda 5

Ismét csökkent a fertőzések aránya

Bár majdnem háromszor annyi tesztet végeztek, mint egy nappal korábban, nem 
nőtt jelentősen a 24 óra alatt koronavírussal diagnosztizáltak száma: 1151 új esetről 
érkezett jelentés, ezzel az igazolt fertőzöttek száma 47 053-ra nőtt. Ebből 26 128 
személyt nyilvánítottak gyógyultnak, és 3716 tünetmentes hordozót küldtek haza 
tíznapos kórházi megfi gyelés után házi elkülönítésbe. Azok száma, akinek a máso-
dik tesztje is pozitív lett, 594 – őket azonban nem számolták az új fertőzöttek közé. 
24 óra alatt újabb 33 személy halt bele a fertőzés okozta szövődményekbe, ezzel a 
halottak száma 2239-re nőtt. Intenzív osztályon 357 páciens feküdt. A 24 óra alatt 
elvégzett tesztek száma 21 135, ebből 8008 készült az érintettek saját kérésére. A 
pozitív tesztek aránya 5,44 százalék. (Előző nap 7633 tesztből 1104 lett pozitív, ami 
14,46 százalékos arányt jelent). Az összes elvégzett teszt száma ezzel 1 131 699-re 
nőtt. Házi elkülönítésben 2254-en, intézményesben 5063 fertőzött tartózkodott. Házi 
karanténban 13 890, intézményesben 15 volt. A hatóságok 24 óra alatt 1043 bírságot 
róttak ki a veszélyhelyzet idején hatályos rendelkezések megsértése miatt, összesen 
138 431 lej értékben.

Újabb csörte. A parlament akar a választásokról dönteni, a kormánynak ez nem tetszik
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 » RÖVIDEN

Újabb szicíliai karanténtáborból
szöktek el migránsok
Katonák és rendőrök keresték azt a 
mintegy ötszáz illegális bevándorlót, 
aki hétfőn engedély nélkül elhagyta a 
szicíliai Porto Empedocle kikötőjében 
kialakított karantént. A hatósági közlé-
sek szerint a mólón felállított sátrakban 
520-an tartózkodtak, pedig az ideiglenes 
karanténszállást száz főre tervezték. 
A migránsok közül majdnem minde-
gyik megszökött. Azonnal elkezdődött 
a kutatás utánuk: katonák és rendőrök 
keresik őket Porto Empedocle utcáin 
is. Az Agrigento városa melletti Porto 
Empedocle kikötőjébe szállítják a Lam-
pedusa szigetére érkező migránsokat. 
Onnan autóbusszal vagy hajóval más 
szicíliai és olaszországi táborokba viszik 
őket tovább. A helyszín le volt zárva, de 
nem őrizték, a migránsok egyszerűen át-
ugrottak a kerítésen. Vasárnap a szintén 
szicíliai Caltanissetta migránsközpont-
jából szöktek meg karantén alatt lévő 
illegális bevándorlók. Kezdetben száz 
bevándorlóról adtak tájékoztatást a ha-
tóságok, de később kiderült: 184 ember 
távozott, és közülük 118-t tartóztattak fel 
az egész éjszaka folyó akcióban. Mind-
annyian tunéziaiak.

Éjszakai kĳ árási tilalmat rendeltek el
Antwerpenben
A koronavírus okozta, egyre súlyosbodó 
járványhelyzetre hivatkozva éjszakai, 
23 órától reggel hat óráig tartó kijárási 
tilalmat rendeltek el Belgium második 
legnagyobb városában, a fl andriai 
Antwerpenben. Belgiumban több 
mint egy hete egyre gyorsuló ütemben 
terjed a koronavírus-járvány. Átlagosan 
naponta 279 újabb embernél mutatják 
ki a kórokozót, az esetek csaknem felét 
az antwerpeni régióból jelentik. Cathy 
Berx, az antwerpeni régió kormányzója 
tegnap közölte, hogy az új rendelkezés 
értelmében minden lakosnak lehetőség 
szerint otthon kell maradnia, csak a leg-
szükségesebb esetben szabad elhagynia 
otthonát.

Az amerikai kormány további
szövetségi erőket küld Portlandbe
Az amerikai kormány további szövetségi 
erőket küld Portlandbe az erőszak meg-
fékezésére – közölte a The Washington 
Post című lap hétfő délutáni internetes 
kiadásában. A lap információi szerint 
legalább száz szövetségi rendfenntartót 
vezényelnek az oregoni nagyvárosba. 
Portlandben – amely a nyugati parti 
Oregon állam legnagyobb városa – már 
több mint ötven napja tartanak a gyak-
ran erőszakba torkolló tüntetések. Ezek a 
múlt hét péntekjétől ismét felerősödtek, 
a hétvégén a városban véres összecsa-
pások voltak a szövetségi rendfenntartó 
erők és a Black Lives Matter nevű mozga-
lom aktivistái között.

Kim Dzsongun nagyon bízik
nukleáris arzenáljában
Észak-Korea nukleáris elrettentő 
erőinek köszönhetően nem lesz többé 
háború, azok szavatolják az ország 
hatékony védelmét és biztonságát 
– fejtette ki Kim Dzsongun észak-ko-
reai vezető tegnap Phenjanban, egy 
ünnepi találkozón. Kim Dzsongun a 
koreai háború (1950–53) lezárásának 
67. évfordulója alkalmából találkozott 
háborús veteránokkal, ahol beszédet 
tartott. Hangsúlyozta: megbízható és 
hatékony nukleáris elrettentő erőink-
nek hála, soha többé nem lesz háború 
ezen a földön, országa biztonsága és 
jövője örök időkre szavatolt lesz. 

A KORMÁNY HELYETT SAJÁT MAGÁRA BÍZTA A VOKSOLÁS KIÍRÁSÁNAK JOGÁT A TÖRVÉNYHOZÁS

Vita a parlamenti választások miatt
Ezúttal a parlamenti választások 
időpontja miatt alakult ki konfl iktus 
a kisebbségi kormány és az ellen-
zéki többségű parlament között. 
A honatyák törvényt fogadtak el 
arról, hogy a törvényhozás tűzze ki 
a választás időpontját.

 » BALOGH LEVENTE

A kormány vizsgálja annak a lehető-
ségét, hogy alkotmánybíróságon tá-
madja meg azt a parlament két háza 

által hétfőn délután elfogadott törvényt, 
amelynek értelmében nem a kabinet, ha-
nem a parlament dönt az idei parlamenti 
választások időpontjáról – közölte tegnap 
Ludovic Orban miniszterelnök. A kisebb-
ségi liberális kormány vezetője szerint ér-
dekkonfl iktus áll fenn az ügyben. „Nem 
emlékszem olyasmire, hogy az elmúlt har-
minc évben a parlament tűzte volna ki a 
választások időpontját. A hivatalban levő 
képviselőknek és szenátoroknak az az ér-
deke, hogy minél hosszabb ideig tisztség-
ben maradjanak. Hogyan döntsenek a vá-
lasztások időpontjáról azok, akiknek az az 
érdeke, hogy minél jobban meghosszab-
bítsák a mandátumukat?” – fogalmazott 
Orban. A kormányfő szerint a honatyák 
körében egyértelmű érdekkonfl iktus áll 
fenn, ezért a kormány alkotmányjogászok-
kal egyeztet arról, hogy alkotmánybíróság-
hoz forduljon a törvény miatt.

Az RMDSZ által beterjesztett, de a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) által 
is támogatott törvénytervezet a korona-
vírus-járvány miatt lerövidíti a választási 
előkészületek időtartamát, és felére csök-
kenti a jelölésekhez szükséges támogatói 
aláírások számát. Másfelől az államfőnek 
a választásokat követően legkésőbb 20 na-
pon belül össze kell hívnia az új törvényho-
zás alakuló ülését.

A törvény kezdeményezőinek értel-
mezése szerint ez azt jelenti, hogy 2020. 
december 6. és 2021 március 15. között 
kell a következő parlamenti választást 
megszervezni, hacsak nem áll elő a je-

lenlegi parlament mandátumának meg-
hosszabbítását előidéző helyzet, például 
újabb szükségállapot. A kezdeményezők 
szerint ez rendkívül tág időkeret, és a vá-
lasztások időpontjának fontossága is arra 
készteti a parlamentet, hogy ne ruházza 
át ennek eldöntését a kormányra, aho-
gyan egyébként a választási törvényben 
szerepel. A hétfőn elfogadott jogszabály 
szerint a választások időpontjáról a par-
lamentnek kell sarkalatos törvényt hoz-
nia – az eddigi 75 helyett – legalább 60 
nappal a kijelölt dátum előtt. A tervezet 
továbbá előírja, hogy fele annyi támoga-
tói aláírásra lesz szükség, mint eddig, és 
a jelöltek online is leadhatják a jelöléshez 
szükséges iratcsomót.

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frak-
cióvezetője azzal indokolta a jogszabály 
szükségességét, hogy ez a megoldás biz-
tosítja, miszerint a parlamenti politikai 
alakulatok nagy többséggel keressék és 
találják meg a legjobb megoldást. A mó-
dosításra a járványügyi helyzet miatt volt 
szükség, mutatott rá Cseke. „Az emberek 
egészsége és biztonsága a legfontosabb, 
ezt tartottuk szem előtt, amikor a hatá-

lyos törvények módosítását támogattuk. 
A cél az, hogy a szavazásokat biztonságos 
körülmények között szervezzék meg az il-
letékes hatóságok” – mondta. 

A tervezet továbbá a szavazás napja 
előtti, eddig 90 napos választási pro-
cedúrát 60 napra csökkenti le. „Erre a 
rendelkezésre azért volt szükség, mert 
különben a szeptember végére tervezett 
helyhatósági és a következő parlamenti 
választásokat megelőző eljárások egy-
másra csúsztak volna” – mutatott rá az 
RMDSZ szenátora.

 Mint ismeretes, az ellenzéki parlamenti 
többség korábban hasonló módon elvet-
te a kormánytól a járvány miatt júniusról 
elhalasztott önkormányzati választások 
kiírásának jogát is, amelyet aztán szep-
tember 27-re tűzött ki. A választások idő-
pontjának taktikai jelentőséget tulajdoní-
tanak a pártok. A tavaly óta ellenzékben 
lévő, de a jelenlegi parlamentben erőfö-
lénnyel rendelkező PSD minél későbbi, a 
népszerűtlen kormányzati intézkedések 
miatt leszálló ágba került Nemzeti Liberá-
lis Párt pedig minél korábbi időpontban 
érdekelt.

 » B. L.

A kormány szerdai ülésén dönthet a koro-
navírus-járvány terjedésének megaka-

dályozására hivatott intézkedések esetleges 
szigorításáról – jelentette be tegnap Ludo-
vic Orban miniszterelnök. A kormányfő 
elmondta, tegnap délutánra tervezték ösz-

szehívni az Országos Katasztrófavédelmi 
Bizottság ülését, amelynek a javaslatokat 
kellett megfogalmaznia. Orban szerint arról 
születhet döntés, hogy a járvány által külö-
nösen érintett vidékeken augusztus elsejé-
től korlátozzák a vendéglátóhelyek nyitva 
tartását, az ugyanazon családhoz tartozó 
személyeket is a távolságtartás betartására 
kötelezik a tengerparti strandokon, és az is 
fölmerült, hogy kötelezővé teszik a maszk-
viselést szabadtéren is ott, ahol nem oldha-
tó meg a távolságtartás. Leszögezte ugyan-
akkor, hogy erről nem országos szinten 
kívánnak dönteni, hanem a helyi viszonyo-
kat jól ismerő megyei katasztrófavédelmi 
hatóságokra bíznák a döntést. Elmondta, 
a tengerparti sétányokon, piacokon, vásá-
rokban vagy a gyárak környékén található 
buszmegállókban lehet kötelező az utcai 
maszkviselés, de csupán korlátozott idő-
szakokban. Az egyik legfertőzöttebb me-
gyében, Argeşben már tegnap megszületett 
a döntés a kötelező utcai maszkviselésről, 
ami mától lép érvénybe. 

Helyi szinten dönthetnek az utcai maszkviselésről




