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Brüsszeli ultimátum Romániának
hulladékügyben
Az Európai Bizottság (EB) felszólította 
Romániát, hogy zárja be és ökologizál-
ja 15 illegális hulladéklerakóját – derül 
ki az intézmény közleményéből. Az uni-
ós végrehajtó testület pénteken felszólí-
tó levelet bocsátott ki, amelyben két 
hónap haladékot ad Romániának arra, 
hogy a 15 hulladéklerakót felszámolja, 
ellenkező esetben az EB úgy határoz-
hat, hogy indoklással ellátott véle-
ményt küld a bukaresti hatóságoknak. 
A felszólító levél a kötelezettségszegési 
eljárás első lépését jelenti. Az uniós 
hulladékkezelési irányelv értelmében 
a tagországoknak oly módon kell a 
hulladékokat tárolni és újrahaszno-
sítani, hogy az ne veszélyeztesse az 
emberek egészségét és a környezetet. 
Az Agerpres hírügynökség emlékeztet, 
Románia 101 nem EU-konform hulla-
déklerakóra vonatkozólag esetében 
kapott korábban halasztást az EB-tól, 
de 2019 júliusáig be kellett volna zárnia 
ezeket. A Románia által szolgáltatott 
adatok szerint ezekből 86-ot zártak be 
és állítottak helyre. A fennmaradó 15 
szemétlerakó zömének esetében a be-
zárásra irányuló munkálatok azonban 
még nem kezdődtek el.

Halloweeni késelés Kanadában
Elfogott a rendőrség tegnap hajnalban 
egy férfi t a kanadai Quebec városában 
azzal a gyanúval, hogy megszúrt hét 
embert, akik közül kettő belehalt a 
sérülésekbe. A férfi  középkori maszkkal 
takarta el az arcát Halloween éjsza-
káján. A 20-as éveinek közepén járó 
fi atalember középkori ruhában követte 
el ámokfutását szombat este, minden-
szentek napjának előestéjén (Hallowe-
en) a tartományi főváros törvényho-
zási épületének közelében – közölte a 
rendőrség. A hatóságok egyelőre nem 
közöltek semmit a horrorisztikus tett 
lehetséges indítékáról. Az öt sérültet 
kórházba szállították, de állapotukról 
nem nyilatkoztak.

Félszáz halott az égei-tengeri 
földrengésben
Mintegy félszáz halottja és 1000 sérültje 
van eddig a péntek délutáni 7-es erős-
ségű égei-tengeri földrengésnek, amelyet 
Athéntól Isztambulig lehetett érezni. 
A nyugat-törökországi Izmirben, ahol 
legalább húsz épület összedőlt, 25 halottat 
számláltak össze, és több mint 800 ember 
sérült meg. Izmirtől légvonalban 80 
kilométerre nyugatra, a Görögországhoz 
tartozó Számosz szigetén két fi atal vesztet-
te életét. A török kormány közlése szerint 
eddig mintegy száz embert mentettek ki, 
a mentésben mintegy ötezer ember vesz 
részt, és 20 keresőkutyát is bevetettek. 
Számosz szigetén újabb erős rengéstől 
tartva sokan sátrakban vagy az autó-
jukban töltötték az éjszakát a hétvégén. 
Közben újabb, 4,9-es erősségű földmoz-
gás rázta meg Horvátországot tegnap 
kora délután. A földrengés epicentruma 
a közép-dalmáciai Posedarjeban volt, Zá-
rától (Zadar) 26 kilométerre, mintegy két 
kilométeres mélységben. A rengést egész 
Dalmáciában és Bosznia-Hercegoviná-
ban is érzékelte a lakosság, károkról nem 
érkezett bejelentés. A horvát fővárost és 
környékét március 22-én rázta meg föld-
rengés. A fél óra különbséggel bekövetke-
zett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmoz-
gásban számos épület megrongálódott és 
több ember megsérült. Zágrábban azóta 
folyamatosak az utórengések, a szakem-
berek mintegy kétezer utólökést jegyez-
tek fel, amelyek negyede volt érezhető.

ROHAMOSAN TERJED ERDÉLYBEN A FERTŐZÉS, A KORMÁNYFŐ LEBESZÉLI A BULIRÓL A FIATALOKAT

Elmarad a parádé és a szilveszterezés
A koronavírus-járvány rohamos 
terjedése ellenére nem terveznek 
országos karantént a bukaresti 
kormány illetékesei. Miközben az 
erdélyi megyékben a legnagyobb a 
fertőzöttségi arány, a miniszterelnök 
a társas összejövetelek, mulatságok 
elnapolására kérte a fi ataloktól.
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B ár némileg csökkent tegnap Romá-
niában a regisztrált koronavírusos 
esetek száma az egy nappal koráb-

bihoz képest, a tesztek negyede még így 
is pozitívnak bizonyult. A vasárnapi hi-
vatalos tájékoztatás szerint az elmúlt 24 
óra alatt 5324 fertőzöttet diagnosztizáltak, 
összlétszámuk jelenleg 246 663; ezt meg-
előzően szombaton 5753-mal, pénteken 
6545-tel – ami az eddigi rekord – emelke-
dett az újonnan azonosított betegek szá-
ma az országban. Összesen 11 489 beteget 
ápolnak az ország különböző kórházai-
ban, intenzív osztályon 910 személyt kezel-
nek (egy nappal korábban 923-at, ami az 
eddigi rekord). Eddig 3 264 304 koronaví-
rustesztet végeztek és dolgoztak fel ország-
szerte, szombatról vasárnapra 21 423-at, 
ebből 12 014-et az orvosi protokoll szerint, 
9 409-et pedig kérésre.

Továbbra is Bukarestben (555), vala-
mint Kolozs (334), Temes (268), Bihar 
és Szeben (257) megyében igazolták a 
legtöbb új koronavírusos esetet, míg a 
legkevesebb új megbetegedést Ialomița 
(4), Gorj (15) és Vrancea megyében (24). 
Rohamosan terjed a járvány Erdélyben: 
a stratégiai kommunikációs csoport ki-
mutatása szerint Szilágy, Kolozs, Temes 

és Fehér megyében a legmagasabb az 
elmúlt 14 napban jegyzett új koronaví-
rusos esetek összesített száma ezer la-
kosra vetítve. A fertőzöttségi arány Szil-
ágy megyében immár meghaladta az 5, 
Kolozs, Temes és Fehér megyében a 4, 
Szeben, Maros, Arad és Bihar megyében 
a 3 ezreléket. Ludovic Orban minisz-
terelnök tegnap bejelentette: nem lesz 
felvonulás december elsején, így a rész-
vétel elmarad. A kormányfő közölte, 
a román nemzeti ünnepen lesz ugyan 
állami ünnepség, ám sokkal szigorúbb 
körülmények között, maximum 50 sze-
mély részvételével.

Orban úgy vélekedett, a járvány terje-
dését illetően Románia nincs olyan súlyos 
helyzetben, mint más európai országok, 
szerinte ez a bukaresti hatóságok által fo-
ganatosított korlátozásoknak tudható be. 
A miniszterelnök ugyanakkor azt üzente 
a fi ataloknak: halasszák el a különböző 

összejöveteleket, bulikat, ahol kockára 
teszik az egészségüket. „Noha a fi atalok 
zöme tünetmentesen átesik a betegségen, 
a fertőzést továbbadhatják családtagjai-
nak, nagyszüleinek, akikre nézve veszé-
lyes a vírus” – fi gyelmeztetett tegnap Or-
ban. Aki a szilveszterezéssel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: az emberek megszáll-
hatnak kereskedelmi szálláshelyeken, de 
nem tarthatnak partikat. Ezt megelőzően 
szombaton Nelu Tătaru egészségügyi mi-
niszter közölte: országos szintű karantén 
bevezetéséről jelenleg nincs szó, de a jár-
vány terjedésétől függően a megyék vagy 
települések szintjén újabb korlátozásokat 
vezethetnek be. A tárcavezető elmondta, 
miközben Európa számos országában sú-
lyosra fordult a koronavírus-járvány elői-
dézte helyzet, a romániai hatóságok helyi 
vagy megyei szinten hoznak újabb óvin-
tézkedéseket, a helyi fertőzöttségi számok 
függvényében.
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Oszlatnak. Ezen a szilveszteren le kell mondani a nagyszabású óévbúcsúztatóról

F ranciaországban pénteken lelassult az 
élet, miután ismét általános karantén 

lépett életbe a koronavírus-járvány erősö-
dő terjedésének megfékezésére, de több 
ember volt az utcákon és a tömegközleke-
dési járműveken, mint a tavaszi lezárás-
kor, mivel a lakhelyelhagyási tilalom alól 
vannak kivételek. Az általános vesztegzá-
rat december 1-ig hirdette ki a kormány, de 
a korlátozások kevésbé drasztikusak, mint 
tavasszal, amikor a koronavírus-járvány 30 
ezer áldozatot követelt az országban. Ezút-
tal a munka nem állt le: aki nem tud táv-
munkát végezni, bejárhat a munkahelyére, 
az iskolák nem zárnak be és az idősottho-
nok és a kórházi betegek is látogathatók, 
valamint a parkokban és a tengerpartokon 
is engedélyezett a levegőzés. Ausztriában 
holnaptól a profi  sportok kivételével be-

tiltanak minden rendezvényt, bezárnak a 
színházak, a múzeumok, az uszodák és a 
konditermek, a vendéglátóhelyek pedig 
csak kiszállítást vállalhatnak – jelentette 
be Sebastian Kurz osztrák kancellár szom-
baton. A hotelek sem fogadhatnak vendé-
geket. A veszteségek 80 százalékát az állam 
megtéríti. Emellett éjszakai kijárási tilalmat 
léptetnek életbe: Ausztria lakosai este 8 és 
reggel 6 között csak meghatározott esetek-
ben – például munkába járás, sportolás 
vagy kutyasétáltatás miatt – hagyhatják el 
lakhelyüket. Személyes találkozókra legfel-
jebb két háztartás tagjai között kerülhet sor. 
Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva 
maradhatnak, de a felső tagozatosok és 
a felsőfokú oktatási intézmények tanulói 
áttérnek a digitális oktatásra. Görögország 
ugyancsak keddtől lép életbe általános 

éjszakai kijárási tilalom, ugyanaznap or-
szágszerte kötelezővé válik a maszk vise-
lése. Az erősen fertőzött területeket vörös 
zónába sorolják, ahol az éttermeknek és a 
szórakozóhelyeknek be kell zárniuk, va-
lamint nem tarthatják meg a kulturális és 
sporteseményeket. Az egyetemek digitális 
tanrendre térnek át, és a kormány igyekszik 
lehetővé tenni, hogy dolgozóinak 50 száza-
léka otthonról végezhesse munkáját. A ma-
gánszektort is a home offi  ce kiterjesztésére 
buzdították. A korlátozások legalább egy 
hónapig maradnak érvényben. Belgium-
ban mától valamennyi nem létfontosságú 
üzlet legalább egy hónapra bezár. Emel-
lett a belga kormány háztartásonként egy 
látogatást engedélyez hetente. Kivételt az 
egyedül élő emberek képeznek, akiknek 
további egy látogatásra van lehetőségük.

Vesztegzár, kijárási tilalom Európa-szerte

Ú jabb két gyanúsítottat, egy 25 és egy 63 
éves férfi t állítottak elő, s ezzel hatra 

emelkedett azon őrizetbe vettek száma, 
akiknek közük lehet a nizzai Notre-Da-
me-bazilikában négy napja késsel elkö-
vetett, három halálos áldozatot követelő 
merénylethez – közölték tegnap rendőr-
ségi források. A két férfi t szombat délután 
vették őrizetbe egy olyan ember otthoná-
ban, akit néhány órával korábban már elő-

állítottak. A 21 éves tunéziai elkövetőt még 
mindig nem tudták kihallgatni: válságos 
állapotban kórházban ápolják, miután a 
tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel 
ártalmatlanította. Brahím Iszávi csütörtö-
kön – az évnek azon a napján, amelyen 
a muszlim hagyomány szerint Mohamed 
próféta született – reggel a nizzai katolikus 
templomban Allah akbar felkiáltással két 
embernek, a 60 éves Nadine Devillers-nek 

és az 55 éves sekrestyésnek, Vincent 
Loques-nak elvágta a torkát, a 44 éves bra-
zil állampolgárságú Simone Barreto Silvát 
pedig késsel halálosan megsebesítette. 
Közben őrizetbe vettek szombaton egy 
férfi t a dél-franciaországi Lyonban, akiről 
azt feltételezik, hogy aznap rálőtt egy orto-
dox papra egy görög templom közelében. 
A gyanúsított indítékai egyelőre nem is-
mertek. (Krónika)

Őrizetbe vették a terrorista segítőit Nizzában




