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Tánczos Barna több tízmillió 
facsemete elültetését ígéri idén
Több tízmillió facsemetét fognak elültet-
ni idén Romániában az erdők ügykeze-
lésével foglalkozó hatóságok – közölte 
Tánczos Barna környezetvédelmi minisz-
ter az erdők világnapja alkalmából kibo-
csátott tegnapi üzenetében. „Határozott 
törekvésünk, hogy növeljük Romániában 
az erdők területét, erdősítve az elhanya-
golt, száraz, elsivatagosodó területeket. 
Az erdők nemzetközi napja jó alkalom 
arra, hogy típustól függetlenül tudatosít-
suk az erdők fontosságát és mindazt az 
értéket, amit képviselnek számunkra” – 
hangsúlyozta a tárcavezető Facebook-be-
jegyzésében. Üzenetében Tánczos kieme-
li, az erdőket és az erdősített területeket 
több mint 60 ezer fafaj alkotja, és több 
mint egymilliárd ember függ közvetle-
nül az erdőktől az élelmezés, lakhely, 
energia és jövedelem szempontjából. „Az 
erdők értékesebbek annál, hogy csak 
úgy veszni hagyjuk azokat!” – hívta fel 
a fi gyelmet az RMDSZ-es tárcavezető. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 
közgyűlése 2012-ben jelölte ki március 
21-ét az erdők világnapjává.

Búcsút intett a Fidesz
az Európai Néppártnak
Kilép a Fidesz az Európai Néppártból – 
tájékoztatta a szervezet elnökségét Novák 
Katalin, a magyar kormánypárt alelnöke 
levélben. Novák Katalin „It’s time to say 
goodbye”, vagyis „Itt az ideje a búcsú-
nak” szöveggel kommentálta a levelet 
Twitter-oldalán. A levél címzettje Anto-
nio López-Istúriz White, az EPP főtitkára, 
a szöveg szerint a Fidesz a továbbiak-
ban nem szeretné fenntartani tagságát 
az ernyőszervezetben. Novák közölte: 
2015-ben, a bevándorlási válság idején 
kiderült, hogy a Néppárt a migráció 
támogatásában látja a jövőt, a magyarok 
azonban elutasították azt, és egyértel-
művé tették, hogy nem szeretnének azon 
országok sorsára jutni, ahol már vissza-
fordíthatatlanná vált a tömeges beván-
dorlás hatása. A politikus megjegyezte: 
az elmúlt években kiderült, a legtöbb 
kérdésben a Néppárt már baloldali érté-
keket képvisel, amivel a Fidesz nem tud 
azonosulni. Donald Tusk, a pártcsalád 
elnöke a Twitteren úgy reagált: „a Fidesz 
elhagyta a kereszténydemokráciát. Lé-
nyegében már évekkel ezelőtt.”

Brüsszel bírálja Ankara kilépését
Törökország kilépése az isztambuli 
egyezményből veszélyes üzenetet küld a 
világnak – írta Josep Borrell, az Európai 
Bizottság alelnöke tegnapi közleményé-
ben, miután az ankarai vezetés szomba-
ton úgy döntött, kilép a nők elleni és csa-
ládon belüli erőszak megelőzését célzó, 
az Európa Tanács égisze alatt elfogadott 
nemzetközi megállapodásból. A Recep 
Tayyip Erdogan vezette kormánypárt 
többször bírálta az egyezményt, amiért 
kinyilvánítja a nemek közötti egyenlősé-
get, és elítéli a szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetést. 
Borrell felhívta Törökország fi gyelmét: 
az egyezmény célja a nők és a lányok 
alapvető jogi védelmének biztosítása az 
egész világon, különösen a járvány ide-
jén, amikor a nemi alapú erőszak egyre 
fokozódik. „Ez a döntés veszélyeztetheti 
a nők és lányok törökországi védelmét 
és alapvető jogait” – hangsúlyozta az EB 
alelnöke. 2011 májusában Isztambulban 
nyitották meg a csatlakozás lehetőségét 
a strasbourgi, 47 tagállamot tömörítő ET 
által megalkotott nemzetközi egyezmény-
hez. 2012-ban Törökország volt az első, 
amely ratifi kálta a határozatot.

Egyre súlyosabb a járványhelyzet Magyarországon

Meghalt 194 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 10 625 magyar állam-
polgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a Koronavírus.gov.hu 
tegnap, kiemelve: eddig 1 millió 563 ezer 242 embert oltottak be Magyarorszá-
gon, közülük 474 891-en már a második adagot is megkapták. 571 596-ra nőtt az 
azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 18 262-re emelkedett, a gyógyul-
tak száma 369 998. Az aktív fertőzöttek száma 183 336-ra nőtt, kórházban 10 
652 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1273-an vannak lélegeztetőgépen. 
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken arról beszélt: amikor eléri az átoltottság a 
2,5 millió embert, el lehet kezdeni az újraindítást. A kormányfő a Kossuth rádió 
Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a jelenleg hatályban lévő 
korlátozások változatlan formában hétfőtől még egy hétig biztosan fennma-
radnak. Kifejtette: rekordokat döntöget a harmadik hullám, ezért ez nem az a 
pillanat, amikor a korlátozásokon lazítani lehet.

A ROMÁN KORMÁNYFŐ NYUGTATÁSA ELLENÉRE SZÁZAK TÜNTETTEK A KORLÁTOZÁSOK ELLEN

Rekordszámú fertőzött intenzíven
Rekordot döntött Romániában az 
intenzív terápián ápolt súlyos esetek 
száma, amely immár meghaladja az 
1300-at. Miközben a miniszterelnök 
többször leszögezte a hétvégén, 
hogy nem foganatosítanak országos 
lezárást, több nagyvárosban utcára 
vonultak az emberek a járványügyi 
korlátozások ellen.
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M inden korábbinál több súlyos 
állapotban lévő koronavírusos 
beteget ápolnak az ország Co-

vid-kórházaiban, a legtöbb egészségügyi 
intézmény intenzív terápiás osztályán be-
teltek a helyek. A stratégiai kommuniká-
ciós törzs tegnapi jelentése szerint 11 897 
fertőzöttet kezelnek kórházakban, ami 15 
százalékkal elmarad a járvány novemberi, 
második hullámában regisztrált csúcstól, 
a súlyos esetek száma viszont már rekordot 
döntött. Tegnap már 1334 kritikus állapotú 
beteget kezeltek a Covid-kórházak intenzív 
terápiás osztályain. (Tegnapra egyébként 
csökkent az egy nap alatt regisztrált koro-
navírusos esetek száma Romániában, össz-
létszámuk meghaladta a 897 ezret, 4267 
fertőzöttet diagnosztizáltak; szombaton 
6096-ot, pénteken 5593-mat). Kormányzati 
illetékesek versenyt futnak a járvánnyal: 
naponta tesznek ígéretet a koronavírusos 
betegeknek elkülönített intenzív terápiás 
helyek számának növelésére, de amint 
sikerül tíz-húsz ággyal bővíteniük a kapa-
citást, azonnal megtelnek a felszabadított 
helyek. Vlad Voiculescu egészségügyi mi-
niszter a múlt héten arról beszélt, hogy je-
lenleg 1 400 intenzív terápiás áll a fertőzött 
betegek rendelkezésére, és hamarosan 
további 190-et helyeznek üzembe. Florin 
Cîţu miniszterelnök ugyanakkor úgy véle-

kedett, hogy sürgősen 1600-ra kell növelni 
ezeknek az ágyaknak a számát, amihez 
az egészségügyi tárca rendelkezik a meg-
felelő forrásokkal. Közben sajtójelentések 
szerint a craiovai kórház betegfelvételi 
osztályának elkülönítőjében koronavíru-
sos betegek haltak meg, miközben arra 
vártak, hogy helyek szabaduljanak fel az 
intenzív terápián.

Románia miniszterelnöke a hétvégén 
több alkalommal is arról biztosította a la-
kosságot, hogy nem fognak teljes lezárást 
elrendelni az országban, a kormányfő 
ugyanakkor az óvintézkedések betartá-
sára intette az embereket. Florin Cîţu a 
belügyminisztériumnál tartott technikai 
értekezletet követően szombaton közölte: 
növelték a koronavírusos betegek számára 
fenntartott kórházi ágyak számát. „Az a 
célom, hogy az oltások révén csökkentsük 
a megbetegedések számát. A következő 
periódusban el fogja érni a 80 ezret az egy 
nap alatt beoltott személyek száma. Sokan 

kérdezik tőlem, hogy kell-e újabb teljes 
lezárásra számítani. A válaszom egyértel-
mű: NEM” – fogalmazott bejegyzésében a 
liberális miniszterelnök. Ígéretének azon-
ban nem mindenki hisz, tanácsát pedig 
nem fogadta meg mindenki: a járvány 
miatt bevezetett korlátozó intézkedések 
ellen tiltakoztak szombaton több hazai 
nagyvárosban, Bukarestben két helyszí-
nen, a Victoriei és az Egyetem téren is. 
Utóbbi helyszínen a Románok Egyesülésé-
ért Szövetségből (AUR) kizárt Diana Şoşo-
acă szenátor is jelen volt. A törvényhozó 
élesen bírálta a kormányt, Klaus Iohannis 
államfőt és Raed Arafat belügyminisztériu-
mi államtitkárt, előre hozott választásokat 
és technokrata kormány felállítását köve-
telte. Ugyanakkor kérte az államfőtől és 
a miniszterelnöktől, hogy álljanak szóba 
a tüntetőkkel, hallgassák meg követelé-
seiket. Hasonló tiltakozó akció zajlott az 
Egyetem téren is, a demonstrálók „Le a 
maszkokkal, nemet mondunk az oltásra” 
feliratú táblákat tartottak a kezükben. A 
tüntetések résztvevői nem viseltek masz-
kot, és nem tartották be a fi zikai távolság-
tartásra vonatkozó szabályokat. A csend-
őrség közölte, 30 szabálysértési bírságot 
rótt ki, összesen 29 950 lej értékben a buka-
resti demonstráció szervezőire, valamint 
részvevőire egyaránt, köztük – sajtóhírek 
szerint – Diana Şoşoacă szenátorra is. A 
karhatalom közleménye szerint a szerve-
zőket azért büntették meg, mert nem foga-
natosítottak intézkedést annak érdekében, 
hogy a tüntetésen megjelent részvevők 
száma ne haladja meg a maximális száz 
főt. A tüntetők ugyanakkor azért kaptak 
bírságot, mert nem tartották tiszteletben 
az egyéni járványügyi szabályokat.

Diana Șoșoacă (jobbra) szenátor felszólítására a töntetők többsége nem hordott maszkot
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Németországban mintegy tízezren, Hol-
landiában ötezren, de Ausztriában, 

Svájcban és Svédországban is tüntettek 
a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások ellen szombaton. A holland 
rendőrség Amszterdam belvárosában víz-
ágyúval oszlatta fel a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt korlátozások elleni tüntetést. 
A hatóságok mintegy ezer demonstrálót kö-
rülvettek a történelmi csatornanegyednél, 
másokat pedig a város külterületére vittek. 
A Németország középső részén fekvő Kas-

selben is összeütközés volt a tiltakozók és a 
rendőrség, valamint az ellentüntetők között. 
A tiltás ellenére ezrek – egyes források sze-
rint tízezrek – gyűltek össze a belvárosban és 
felvonulásba kezdtek. A tüntetők többsége 
nem viselt maszkot; néhány embert előállí-
tottak, a hatóságok gumibotot és paprika-
sprayt is használtak.

A svájci Liestalban mintegy 3-5 ezer em-
ber vett részt egy, a hatóságok által enge-
délyezett, csendes tüntetésen. A tüntetők 
transzparenseket vittek magukkal, amelye-
ken egyebek között az Elég volt!, A szeretet 
legyen kísérőtök, ne a félelem! mondatok is 

szerepeltek. A tiltakozók közleményükben 
azzal vádolták a svájci kormányt, hogy több 
mint egy éve túszként tartja fogva az orszá-
got. Bécsben a korlátozások ellen kéthetes 
rendszerességgel tüntető aktivisták ismét 
az utcára vonultak szombaton. Mivel a ha-
tóságok a járványveszély miatt minden tün-
tetést betiltottak, a tiltakozók nem tartottak 
központi rendezvényt, hanem kisebb cso-
portokban demonstráltak, főként a Haupt-
bahnhof (főpályaudvar) környékén. A nagy 
erőkkel kivonuló rendőrség feloszlatta a leg-
népesebb tüntetést, eközben paprikasprayt 
használt, és nyolc tüntetőt őrizetbe vett.

Tüntetések Európa-szerte, vízágyúval oszlatott a rendőrség
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