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EMSZ: erdélyi magyar képviselő nem lehet az EPP-frakció tagja

Bírálta az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) két társelnöke, hogy az RMDSZ nem követi a 
Fidesz példáját, és nem hagyja ott az EPP-frakciót. „Az erdélyi nyilvánosság joggal szem-
léli értetlenül: miért nem követi az RMDSZ két európai parlamenti képviselője az Európai 
Néppárt frakciójából az ott számos sérelmet elszenvedő és épp távozó Fidesz képviselő-
it? Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyar EP-képviselőknek szolidaritást kell vállal-
niuk a Fidesz politikusaival, s nem lehetnek tagjai egy olyan frakciónak, mely mindegyre 
megtagadja a keresztény-konzervatív értékeket, s nemtelen támadások kereszttüzébe 
állítja a magyar kormányt” – szögezte le Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 
és Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke csütörtöki közleményében.

KELEMEN HUNOR: AZ EURÓPAI NÉPPÁRT NEM FOGADJA EL AZ ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEKET

Marad az EPP-frakcióban az RMDSZ
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetsé-
gi elnöke is úgy érzi, hogy az Európai 
Néppárt (EPP) egyre kevésbé fogadja 
el a véleménykülönbségeket. Ennek 
ellenére nem kívánja követni a 
Fidesz példáját.

 » BALOGH LEVENTE

B ár az RMDSZ tagja marad az Európai 
Néppárt (EPP) európai parlamenti 
(EPP) frakciójának a Fidesz kilépése 

után, Kelemen Hunor szövetségi elnök el-
keserítőnek tartja a történteket, azt, hogy 
az EPP nem fogadja el a véleménykülönb-
ségeket. Ezt ő maga írta közösségi olda-
lán. „Szomorú  é s elkeserí tő , ami a né ppá rt 
euró pai parlamenti frakció já ban tö rté nik. 
A kizá rá sok sehova sem vezetnek, ettő l a 
né ppá rti frakció  nem lesz sem erő sebb, 
sem jobb, sem hatékonyabb. Az EPP egyre 
kevé sbé  fogadja el a vé lemé nykü lö nbsé -
get, é s ez az igazi gond. Egy ilyen tí pusú  
gyű jtő pá rt, amely kü lö nbö ző  orszá gok-
bó l é rkező , má s-má s történelmi tapasz-
talattal rendelkező  politikai alakulatokat 
foglal magá ban, akkor tud erő s maradni, 
ha a kü lö nbö ző  vé lemé nyeknek teret ad, 
ké pes azokat integrá lni, é s marká ns mó -
don megkü lö nbö zteti magá t má s hasonló  
felé pí té sű , de má s ideoló giá t valló  pá r-
toktó l” – szögezte le szerda esti bejegy-
zésében. Rámutatott: az RMDSZ euró pai 
parlamenti ké pviselő i a frakció szabá ly-
zat mó dosí tá sa ellen szavaztak, mert ú gy 
gondolják, hogy ez a mó dosí tá s gyengí ti a 
belső  kohé zió t.

„Az RMDSZ a frakció  tagja marad, vé -
lemé nyü nknek ezutá n is hangot adunk. 
Vissza kell té rni a né ppá rti tradí ció khoz, 
ami a szö vetsé gnek é s nekem szemé lyesen 
is a Wilfried Martens-i né ppá rtot jelenti. Az 
RMDSZ ebben szocializá ló dott, é s mi mé g 
hiszü nk abban, hogy nem ké ső , vissza le-
het té rni a gyö kerekhez” – mutatott rá Ke-
lemen Hunor.

Az ügy kapcsán Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök, a Fidesz elnöke a honlap-
ján csütörtökön, Szamizdat 6. címmel köz-
zétett írásában úgy fogalmazott: „Miköz-
ben mi itt, Magyarországon és más vezetők 
a saját országaikban szó szerint élet-halál 

harcot folytatnak a koronavírus ellen, az 
EPP kisded hatalmi játékokban leli örömét 
a brüsszeli bürokraták buborékjában”. A 
kormányfő emlékeztetett: a Fidesz kilépett 
az Európai Néppárt európai parlamenti 
(EP) frakciójából; nem fogadta el, hogy az 
EP képviselőinek jogait és ezzel a magyar 
szavazók jogait is korlátozzák a frakció 
alapszabályzatának módosításával.

Most az Európai Néppárt nélkül kell felé-
píteni az európai demokratikus jobboldalt, 
amely otthont nyújt azoknak az európai 
polgároknak, akik „nem akarnak migrán-
sokat, nem akarnak multikulturalizmust, 
nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa 
keresztény hagyományait, tisztelik a nem-
zetek szuverenitását, és nemzetüket nem a 
múltjuk, hanem a jövőjük részének tekin-
tik”– írta Orbán Viktor.  Úgy vélte, a kilépés 
új perspektívát nyit az európai politikában 

is. Közölte: köztudott, hogy a magyarok „a 
folyamatosan hátráló és a politikai értékeit 
a süllyedő léghajóból kidobáló EPP-t újra 
Európa vezető szellemi és politikai erejé-
vé” akarták tenni. Nagy, erős, demokrati-
kus jobboldallá, amely a centrumpártokat, 
a konzervatív és tradicionális keresztény-
demokrata pártokat és szavazóikat is ké-
pes egy nagy közös politikai otthonba ösz-
szegyűjteni – fogalmazott.

 Orbán Viktor szerint ez a lehetőség szer-
dán elveszett, és „az EPP végleg az euró-
pai baloldal csatolmányává vált”. Hang-
súlyozta: a migráció, a családi értékek, a 
nemzeti szuverenitás, vagyis a kor nagy 
kérdéseiben nincs többé különbség az EPP 
és az európai baloldal között, ezért „jó ok-
kal gyújthatnak örömtüzeket az európai 
baloldal pártjai és vezetőik”. Egy újabb 
párttal gyarapodtak – fűzte hozzá.

 » B. L.

Bár éppen a koronavírus-járvány harma-
dik hullámának kezdődő, felívelő szaka-

szában vagyunk, egyes szakértők derűlátóak 
azt illetően, mikorra fordul jobbra a helyzet. 
Doina Azoicăi, a Román Epidemiológiai Tár-
saság elnöke szerint ugyan jövő évig a vírus 
még velünk marad, már idén nyáron érezhe-
tően javulnak majd a körülmények.

Az Adevărul által idézett egészségügyi 
szakértő szerint igaz ugyan, hogy itt a har-
madik hullám, mivel egyre jobban terjed a 
brit és a dél-afrikai vírusvariáns, ám szerin-
te ez kevésbé lesz intenzív, mint a második, 
mivel már van egy ütőkártya a kezünkben: 
az oltás. Márpedig ezen a téren Románia az 
élmezőnybe tartozik – igaz, a tesztelésben 
viszont nem. Hangsúlyozta: a harmadik 
hullám várhatóan azért lesz kevésbé súlyos, 
mivel a lakosság egy része már megkapta az 
oltást, így immunis a kórra. Mindazonáltal 
az elővigyázatossági intézkedéseket tovább-

ra is be kell tartani. A szakember némi ké-
tellyel fogadja a hatóságok nyilatkozatait, 
hogy szeptemberre beoltják a lakosság 70 
százalékát, ami már elvileg elegendő lenne 

a nyájimmunitás kialakulásához, ugyanak-
kor úgy véli: az egyre növekvő átoltottság 
és a vírus számára káros magasabb hőmér-
séklet miatt nyáron valóban elkezdhet visz-
szatérni az élet a normális kerékvágásba, és 
lazítások jöhetnek. Mindemellett szerinte 
idén még nem szabadulunk meg teljesen a 
kórtól, ez csak 2022-ben valósulhat meg. A 
szakértő úgy véli, akár több újabb hullám is 
lehet idén, de azok mind kisebb intenzitású-
ak lesznek, mint az első kettő, ráadásul idén 

újabb oltások kerülnek majd forgalomba, 
illetve a már meglevőket hozzáigazítják az 
időközben kialakult mutációkhoz. Mint arról 
beszámoltunk, több szakorvos szerint is elér-
te az országot a járvány harmadik hulláma, 
ezt igazolja, hogy egyre többen szorulnak 
kórházi kezelésre, ráadásul ezek jelentős ré-
sze immár a fi atalok közül kerül ki, ami a brit 
mutáns terjedésére utal. Az intenzív osztá-
lyokon is egyre több embert ápolnak, Temes-
váron például már nincsenek szabad helyek.

Szakértő: enyhébb lehet a harmadik hullám Romániában

 » RÖVIDEN

Két hétre szinte minden bezár
Magyarországon a járvány miatt
Az üzletek és a szolgáltatások március 
8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá 
az óvodák és az általános iskolák április 
7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás 
Gergely magyar Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtökön. A korona-
vírus-járvány terjedésének csökkentése 
érdekében meghozott szigorításokról el-
mondta, az üzletek március 8-tól március 
22-ig lesznek zárva, kivéve az élelmiszer-
boltok, a patikák, a drogériák és a benzin-
kutak. Március 8-tól március 22-ig minden 
szolgáltatás szünetel a magánegészségügy 
kivételével – tette hozzá. A konditerme-
ket is be kell zárni két hétre, az igazolt 
sportolók edzései, meccsei kizárólag zárt 
kapuk mögött lehetnek. A maszkhasz-
nálat szabadtéren mindenhol kötelező 
– hangsúlyozta. Szigorításról számolt be a 
személyi határforgalomban. A tranzit- és 
teherforgalmat nem korlátozzák. Az or-
szágban a tegnapi adatok szerint egy nap 
alatt 6278-cal nőtt a fertőzöttek száma.

Kettős állampolgárság:
Szĳ jártó reménykedik
Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem 
sikerül biztosítani a kettős állampolgárság 
lehetőségét Szlovákiában, de remélhe-
tőleg egyszer erre a kérdésre is megszü-
letik a megoldás – jelentette ki szerdai 
révkomáromi látogatását követően a 
magyar külgazdasági és külügyminiszter. 
Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország 
számára Szlovákia stratégiai partner, a 
két ország kapcsolatrendszerében pedig 
nagyon fontos szerepet tölt be a felvidéki 
magyarság, amelynek képviselőivel ezért 
a kormány rendszeresen konzultál az őket 
érintő legfontosabb ügyekről.

Magyarázatot kér Iohannis
Klaus Iohannis államfő „haladéktalanul” 
magyarázatot vár Stelian Ion igazságügyi 
minisztertől arra, mi vezetett oda, hogy 
lezárják a nyomozást a 2018. augusztus 
10-i bukaresti tüntetés ügyében. Az elnök 
egy Facebook-bejegyzésben azt írja, a 
román embereknek jogukban áll tudni, 
kik erőszakoskodtak a békés tüntetőkkel 
szemben. „Nem lehet ennyiben hagyni a 
dolgokat, ezért arra kértem az igazságügyi 
és a belügyminisztert, találjanak meg-
oldást arra, hogy derüljön ki az igazság 
augusztus 10-ével kapcsolatban, és a 
vétkeseket vonják felelősségre” – írta 
bejegyzésében az államfő.Még marad. Kelemen Hunor és az RMDSZ nem követi Orbán Viktor és a Fidesz példáját
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Megkezdték a Szputnyik V folyamatos értékelését

Megkezdte az orosz Szputnyik V vakcina folyamatos értékelését (rolling review) az Euró-
pai Gyógyszerügynökség (EMA) Humángyógyszer Bizottsága (CHMP) – közölte csütörtö-
kön az orosz oltóanyagok fejlesztését fi nanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési 
Alap (RFPI). Kirill Dmitrĳ ev, az RFPI vezérigazgatója kĳ elentette, hogy jóváhagyás esetén 
júniustól 50 millió adag Szputnyik V lesz szállítható az Unióba. Eközben Jirí Ovcácek cseh 
elnöki szóvivő szerda este a Twitteren közölte: Kína Miloš Zeman cseh államfő kérésére 
koronavírus elleni Sinopharm vakcinát szállít Csehországnak.

Szinten maradt a fertőzésszám

Az előző napihoz hasonlóan alakul-
tak a csütörtökön közzétett fertőzési 
adatok: 35 949 tesztből – ebből 26 410 
PCR-, 9539 pedig antigénteszt – 4271 
lett pozitív, ami 11,88 százalékos arány. 
Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
816 859. A gyógyultak száma 2894 
fővel 749 673-ra nőtt. Az aktív esetek 
száma már 46 232 volt. A kór szövőd-
ményeiben 98-an haltak meg – közülük 
94-en krónikus betegek voltak –, ezzel 
20 684-re nőtt az elhunytak száma. A 
kórházakban 9035 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1070-et intenzív osztályon.




