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Tízezrek tüntettek Oroszországban,
sokakat őrizetbe vettek
Alekszej Navalnij ellenzéki letar-
tóztatott orosz politikust támogató 
tüntetések kezdődtek tegnap Oroszor-
szágban, jogvédők szerint a rendőrség 
több mint ezer embert őrizetbe vett. A 
megmozdulások a Távol-Kelet, Szibé-
ria és az Ural után az ország európai 
városait is elérték. A moszkvai rendőr-
ség szerint a fővárosi megmozdulásra 
kezdetben mintegy háromszázan 
gyűltek össze. A helyszínt az előzetes 
rendőri készültség miatt a szervezők a 
Lubjankáról a Krasznije Vorota metró-
hoz tették át, ahonnan a tiltakozók a 
„három vasútállomás” terére mentek 
át. Itt a TASZSZ szerint elállták a 
közúti forgalmat. Az OVD-Info jogvédő 
csoport honlapján megjelent tájékoz-
tatás szerint moszkvai idő szerint fél 
kettőig 1009 embert vettek őrizetbe, 
köztük Moszkvában 142-t Vlagyi-
vosztokban 113-at, Novoszibirszkben 
93-at. Krasznojarskban 91-et, Perm-
ben 40-et, Novokuznyeckben 36-ot. 
A Fontanka című hírportál szerint a 
rendőrség Szentpéterváron könnygázt 
vetett be. Az orosz tömegtájékoztatási 
és távközlési felügyelet (Roszkom-
nadzor) közölte, hogy a tüntetésekkel 
kapcsolatban az interneten megjelenő 
álhíreket azonnal blokkolják. Múlt 
szombaton a tüntetések mintegy száz 
városra terjedtek ki, a megmozdulá-
soknak több tízezer – a szervezők sze-
rint negyedmilliót meghaladó számú 
– részvevője volt. Közülük mintegy 4 
ezer embert őrizetbe vettek.

Csökken az új fertőzések 
száma az Egyesült Királyságban
A szombaton ismertetett legújabb 
adatok szerint továbbra is jelentően 
és folyamatosan csökken az újonnan 
kiszűrt koronavírus-fertőzések száma 
az Egyesült Királyságban, és igen 
magas szintről ugyan, de most már 
egyértelműen lefelé tart a járvány mi-
att naponta bekövetkező halálesetek 
száma is. A brit egészségügyi mi-
nisztérium szombat esti ismertetése 
szerint az elmúlt 24 órában 23 275 új 
fertőzést azonosítottak szűrővizsgá-
latokkal országszerte. A hónap elején 
még rendszeresen 60–70 ezer között 
volt a tesztekkel naponta kiszűrt új 
fertőzések száma. A szombat este 
zárult egy hétben 178 630 koronaví-
rus-fertőzést szűrtek ki. Ez 81 768-cal, 
31,3 százalékkal kevesebb az egy 
héttel korábbi azonos időszakban 
kimutatott új fertőződések számánál. 
Hosszú hetek óta most került először 
200 ezer alá az egyheti időtávlatban 
azonosított új koronavírus-fertőzé-
sek száma az Egyesült Királyságban. 
Ugyancsak jelentősen csökken a 
koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 
betegség miatt újonnan kórházi keze-
lésre szorulók száma.

Olaszországban enyhítik a 
korlátozásokat, kinyitnak a múzeumok
Február elsejétől Olaszország egész 
területén feloldják a koronavírus-jár-
vány miatt korábban elrendelt szigorú 
korlátozásokat, ami többek között azt 
jelenti, hogy újraindul a vendéglátás 
és újranyitnak a múzeumok, például a 
novembertől lezárt Vatikáni Múzeum 
és a Colosseum is. Az ország egyetlen 
régiója sem marad „vörös”, vagyis 
különösen veszélyes, teljesen lezárt 
zónában.  A húsz olasz tartományból 
tizenöt a mérsékelten járványveszélyes 
„sárga” fokozatba kerül át.

TÖBB MINT 66 EZER EMBER KAPJA MEG KÉSŐBB A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁST ROMÁNIÁBAN

Újabb halasztás a vakcinahiány miatt
Nincs elegendő oltóanyag, így a 
koronavírus elleni oltási kampányt 
koordináló testület úgy döntött: 
további, több tízezer ember beoltását 
halasztja el.
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T ovább hátráltatja a koronavírus-jár-
vány elleni immunizációt, hogy az 
Európai Bizottság tárgyalásai nyo-

mán megvásárolt oltások leszállítása kés-
lekedik: tovább halasztják a kulcsfontos-
ságú csoportok már előjegyzett tagjainak 
a beoltását. A koronavírus elleni oltási 
kampányt koordináló országos bizottság 
pénteken döntött a halasztásról, majd kö-
zölte: így próbálják biztosítani, hogy min-
denki, aki az első oltást megkapta, a meg-
felelő időben kaphassa meg a másodikat 
is. A módosítást az kényszerítette ki, hogy 
a Moderna is a vártnál kevesebb oltóanya-
got szállított. Így csak február 16. után 
kapják meg a vakcina első dózisát azok a 
65 év alatti személyek, akik a január 30. 
és február 11. közötti időszakra voltak 
előjegyezve. A halasztás 66 884 személyt 
érint. A 65 év fölöttiek az előjegyzett idő-
pontban kapják meg a védőoltást. Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter szom-
baton közölte: a februárra meghirdetendő 
további oltási időpontokat kizárólag a 65 
évnél idősebbek, a krónikus betegek és 
a fogatékkal élők számára tartják fenn. 
Az oltási kampány koordinátora, Valeriu 

Gheorghiţă szombaton azt ígérte: április 
második felétől felpörög az oltási folya-
mat, napi 100 000 embert oltanak majd 
be, így szeptemberre sikerül majd beolta-
ni tízmillió személyt úgy, hogy már a má-
sodik vakcinát is megkapják. Egyébként 

pénteken újabb tíz személynél mutatták 
ki a koronavírus sokkal fertőzőbb, az 
Egyesült Királyságból származó törzsét. 
Ezzel 15-re emelkedett a bizonyítottan e 
vírustörzzsel fertőzöttek száma Romá-
niában, és míg eddig Dél-Romániában 
észlelték az ilyen eseteket, két új fertőzést 
Kolozsváron jegyeztek. A szakemberek 
aggasztónak tartják, hogy a tíz új esetet 
79 személy leleteiből mutatták ki. Ez arra 
utal, hogy a vírustörzs sokkal nagyobb 
arányban okozza a megbetegedéseket, 
mint azt eddig gondolták. 

Engedélyezte az EB az AstraZeneca vakcinájának forgalmazását

Az Európai Bizottság pénteken feltételes engedélyt adott az AstraZeneca brit–svéd 
gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen 
kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára. A Pfi zer/BioNTech és a Moderna 
vakcinája után ez a SARS-Cov-2 koronavírus által okozott betegség, a Covid-19 elleni 
harmadik oltóanyag, amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az Európai 
Unió 27 tagországában. Az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) pénteken adott ajánlást az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesz-
tésű vakcinájának egyéves feltételes forgalmazására, miután úgy ítélte meg, hogy az 
oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen. Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke pénteken este közzétett Twitter-üzenetében közölte, az Unió enge-
délyezte az AstraZeneca oltóanyagának alkalmazását az EU-ban. Az elnök reményét 
fejezte ki, hogy a vállalat teljesíti vállalását, és a megállapodásban foglaltak szerint 
szállítani fogja mind a 400 millió adag oltóanyagot.  Az Oxfordi Egyetem és az 
AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett oltóanyag előnye, hogy alacsonyabb 
az előállítási költsége a rivális oltóanyagokhoz képest. Szállítás közben sem igényel 
mélyfagyasztást, a gyártástól a felhasználásig normál hűtőszekrényben, négy és 
nyolc Celsius-fokos hőmérsékleten tartható. Az AstraZeneca oltóanyagával azokat a 
felnőtteket lehet beoltani a koronavírus-fertőzés megelőzése céljából, akik betöltöt-
ték 18. életévüket. A vakcinát két adagban kell beadni. 

Ötmillió adag oltóanyagot vásárol Magyarország Kínából

Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus 
elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól – közölte a külgazdasági és kül-
ügyminiszter a közösségi oldalán pénteken. Szĳ jártó Péter telefonon egyeztetett Vang Ji 
kínai külügyminiszterrel a vakcina vásárlásáról. Kiemelte: az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) engedélyének kiadása után ugyanis megnyílt 
a lehetőség a kínai Sinopharm által gyártott oltóanyag megvásárlására, és a szerződést 
is sikerült aláírni a déli órákban. A szállítás négy szakaszban, négy hónap alatt törté-
nik – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető megjegyezte: nem az 
anyaországi magyarok lesznek az elsők, akik megkapják ezt az oltást, hiszen Szerbiában 
már több mint 300 ezer embert oltottak be vele, köztük sok magyart is a Vajdaságban.

Ismét kevesebb a fertőzött

A hét közben megszokott tesztek mintegy 
felét végezték el a tegnapi adatok szerint 
– 12 200 PCR- és 2935 antigéntesztet –, 
így csupán 1825 új koronavírus-fertőzöttet 
regisztráltak. Ezzel az igazolt fertőzöttek 
száma 728 743. A gyógyultak száma 2062 
fővel 674 594-re nőtt, miközben elhunyt 
71 újabb beteg a kór szövődményeiben – 
közülük 69-en krónikus betegek voltak, a 
halottak száma így már 18 335. A kórhá-
zakban 7763 fertőzöttet ápoltak, közülük 
997-et intenzív osztályon.

Jön a vakcina. Szĳ jártó Péter bejelentése szerint több millió ember kaphatja meg az oltást
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Helyben hagyta pénteki, alapfokú ítéleté-
ben a bukaresti ítélőtábla azt az ötezer 

lejes bírságot, amelyet az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács (CNCD) rótt ki Klaus 
Iohannis államfőre a tavaly tavaszi magyar-
ellenes uszítás miatt. A nem jogerős ítélet el-
len Iohannis fellebbezhet.

Mint megírtuk, a CNCD még tavaly május 
20-án bírságolta meg az elnököt. Az Aszta-
los Csaba vezette testület egy ellenszavazat 
mellett úgy ítélte meg, hogy az államfő kije-
lentése, amelyben Erdély magyaroknak való 
kiárusításával vádolta meg a szociáldemok-
ratákat, hátrányos megkülönböztetésnek 
minősül, és sérti az etnikai/nemzetiségi ho-
vatartozáson alapuló emberi méltósághoz 
való jogot. Az államfői hivatal már akkor je-

lezte: tudomásul vette a döntést, és fellebbe-
zést nyújt be ellene, mivel azt „mélységesen 
politikainak” tartja. Ezt a fellebbezést találta 
megalapozatlannak most a bíróság.

Iohannis április 29-én azzal kapcsolat-
ban mondott televíziós beszédet a bukares-
ti Cotroceni-palotában, hogy a parlament 
alsóháza nem sokkal korábban hallgatóla-
gosan elfogadta Székelyföld területi auto-
nómiájának a törvénytervezetét, amelyet 
két magyar képviselő, Kulcsár-Terza József 
és Biró Zsolt nyújtott be tavaly december-
ben és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
dolgozott ki. Iohannis kijelentette: a par-
lamentben a legnagyobb erőt képviselő 
Szociáldemokrata Párt (PSD) „azért harcol, 
hogy Erdélyt odaadja a magyaroknak”. „Jó 

napot, Ciolacu! Vajon mit ígért Orbán Vik-
tor, a budapesti vezető cserébe ezért a meg-
egyezésért?” – intézte a szónoki kérdést 
Marcel Ciolacunak, a PSD elnökének, a 
„jó napot” köszöntést gúnyosan, magyarul 
mondva. Az államfő beszédében kijelentet-
te: míg a román hatóságok a világjárvány 
ellen küzdenek, a PSD „a parlament titkos 
irodáiban azért harcol, hogy Erdélyt oda-
adja a magyaroknak”. Az államfő televíziós 
nyilatkozatában észbontónak találta, hogy 
hova jutott a PSD, és milyen megállapodá-
sok köttetnek a román parlamentben.

Más feljelentések nyomán az ügyészség is 
megvizsgálta Klaus Iohannis kijelentését. A 
vádhatóság azonban tavaly júniusban nem 
indított eljárást az elnök ellen. (B. L.)

A bíróság szerint is diszkriminált Klaus Iohannis




