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Létrejött a Felvidéken a megegyezés az
egységes magyar párt létrehozásáról
Létrejött a Felvidéken a megegyezés 
az egységes magyar érdekképviselet 
létrehozásáról, az új párt a Szövet-
ség – Magyarok, nemzetiségek, régiók 
nevet viseli majd – jelentették be az új 
politikai tömörülést létrehozó pártok, 
a Magyar Közösség Pártja (MKP), a 
Most–Híd párt és az Összefogás elnökei 
pozsonyi sajtótájékoztatójukon tegnap. 
Az egységes politikai párt létrejöttéhez 
vezető megegyezést csaknem kétéves, az 
egyeztetések többszöri megakadásával 
jellemzett egységesítési folyamat előzte 
meg. „Újabb komoly és fontos lépést 
tettünk a felvidéki magyarok politikai 
egységesítése irányába” – jelentette ki 
Forró Krisztián, az MKP elnöke. Leszö-
gezte: az új párt magyar párt lesz, olyan 
magyar párt, amely a régiókban élő többi 
nemzetiséget is képviselni fogja.

Az Egyesült Államok meg akarja
újítani együttműködését a NATO-val
Az Egyesült Államok meg akarja újítani, 
új életre akarja kelteni a NATO-szö-
vetségesek közötti együttműködést. A 
szövetség ugyanis döntő fontosságú 
időszak előtt áll a globális kihívások te-
kintetében – jelentette ki Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter Brüsszelben, a 
NATO-tagországok külügyminisztereinek 
kétnapos tanácskozására érkezve tegnap. 
Kijelentette, hogy az Oroszországot 
Németországgal összekötő Északi Áram-
lat–2 gázvezeték megépítése ellentétes 
az Európai Unió érdekeivel, és aláássa az 
Ukrajna önállóságának és területi egysé-
gének védelmét célzó törekvéseket.

Bekérette a kínai külügyminisztérium
az EU pekingi nagykövetét
Bekérette a kínai külügyminisztérium 
az Európai Unió pekingi nagykövetét 
tegnap, hogy hivatalos panaszt tegyen 
az északnyugat-kínai Hszincsiangban 
kifogásolt emberi jogi kérdések kapcsán 
kivetett brüsszeli szankciók miatt. Csin 
Kang kínai külügyminiszter-helyettes 
közleményében felszólította az Európai 
Uniót, hogy „ismerje el hibái súlyossá-
gát, és orvosolja őket” – megismételve 
a külügyminisztérium hétfői állásfogla-
lását, amelyet a brüsszeli szankciókra 
válaszul kivetett szankciók kihirdeté-
sekor tettek közzé. Peking hétfő este tíz 
uniós tisztségviselőt és négy intézményt 
sújtott szankciókkal válaszul arra, hogy 
az Unió négy kínai tisztségviselőt és egy 
jogi személyt szankcionált a Hszincsiang-
gal kapcsolatos emberi jogi kérdésekre 
hivatkozva.

Lavrov: Brüsszel megsemmisítette
az Unió és Oroszország kapcsolatait
Nincsenek kapcsolatok Moszkva és az 
Európai Unió között, Brüsszel egyoldalú 
lépéseivel megsemmisítette őket – jelen-
tette ki tegnap a dél-kínai Kujlinban Szer-
gej Lavrov orosz külügyminiszter, miután 
tárgyalt Vang Jival, kínai kollégájával.   
„Ha Európa ezeket a kapcsolatokat meg-
szakította, egyszerűen megsemmisítve 
az összes mechanizmust, amely éveken 
át jött létre – és partnereink csak egyes 
európai országok maradtak, amelyek azt 
akarják, hogy nemzeti érdekeik vezérel-
jék őket –, akkor ez bizonyára objektíven 
ahhoz vezet, hogy kapcsolataink Kínával 
gyorsabban fejlődnek” – fogalmazott 
Lavrov.  Vang Ji elmondta: senki sem 
avatkozhat Kína belügyeibe „hazugságok 
fabrikálásával”. Hozzátette: az egyes 
nyugati hatalmak által alkalmazott mani-
puláció nem a teljes nemzetközi közös-
ség jellemzője.

Ismét 6000 fölött az esetszám

A normális tesztelési ritmus beindultával 
ismét 6000 fölé nőtt a 24 óra alatt korona-
vírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma: 
38 421 mintából 6149 lett pozitív. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma 907 007. A gyó-
gyultak száma 5428 fővel 814 182-re nőtt. 
A kór szövődményeiben 174-en haltak meg 
– közülük 163-an krónikus betegek voltak 
–, így az elhunytak száma már 22 442. A 
kórházakban 12 358 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1367-et intenzív osztályon.

Növelik az oltás ütemét

 Április elsejétől a koronavírus elleni 
oltás regisztrációs honlapján minden 
egyes oltópont esetében feltüntetik, 
hogy abban milyen vakcinát alkal-
maznak – jelentette be tegnap Valeriu 
Gheorghiță, az oltási kampány koordi-
nátora. Ez azt szolgálja, hogy az embe-
rek eldönthessék, milyen oltást akar-
nak, és oda jelentkezzenek be, ahol 
azt kaphatják meg, amit szeretnének. 
Egyben a várólistások esetében a vak-
cina beadásának becsült időpontját is 
feltüntetik. Április 6-ától eközben napi 
60-ról 90-re növelik az egy oltópontban 
beoltott személyek számát, hogy ezzel 
is felpörgessék az oltás iramát. Azt is 
elmondta, hogy már 775 ezren iratkoz-
tak fel a várólistákra, közülük 41 ezren 
már időpontot is kaptak.

CÎŢU SZERINT ELÉG A JELENLEGI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁNAK KIKÉNYSZERÍTÉSE

Nagyon elkerülnék a karantént
A kormány tagjai – élükön Florin 
Cîţu miniszterelnökkel – a koronaví-
rus-járvány terjedése ellenére is azt 
mondják: nem szükséges a karantén 
elrendelése, ha az emberek betartják 
az óvintézkedéseket.
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B ár Bukarestben a fertőzési ráta teg-
nap átlépte a 6 ezreléket, amely a 
korábban kiadott, hivatalos forga-

tókönyv szerint karantént vonna maga 
után, a kormányzati illetékesek mindent 
megtettek annak érdekében, hogy ne 
kelljen vesztegzárat hirdetniük. Florin 
Cîţu miniszterelnök kijelentette: hiába a 
6,22 ezrelékes fertőzési ráta, az emberek 
felejtsék el a forgatókönyveket, mivel ez 
csupán az egyik adat, amelyet a ható-
ságok a további intézkedések meghoza-
talakor mérlegelnek. Leszögezte: máshol 
sem rendeltek el karantént azonnal a 6 
ezrelékes határ átlépését követően. Hoz-
zátette: az iskolák is nyitva maradnak. A 
nap folyamán a kormány több tagja és az 

egészségügyi hatóságok több találkozót is 
tartottak, hogy kidolgozzák azon korláto-
zó intézkedéseket, amellyel visszaszorít-
ható a járvány terjedése, de elkerülhető a 
karantén is. Alin Stoica bukaresti prefek-
tus szerint az emberek védelmét szolgáló 
intézkedéseket már ezen a héten gyakor-
latba ültetik, amint kidolgozzák őket.

Cîţu: ne szenvedjen mindenki
a kisebbség miatt
A kormány megyei képviselőinek mindent 
meg kell tenniük a koronavírus terjedésé-
nek meggátolását szolgáló intézkedések 
betartatása érdekében, mert ha a jelenlegi 
szabályokat mindenki betartja, nincs szük-
ség további szigorításokra, így karanténra 
sem – szögezte le Florin Cîţu miniszterel-
nök többször is, miután hétfő este a pre-

fektusokkal egyeztetett a fertőzés terjedése 
kapcsán. A kormányfő rámutatott: Buka-
restben és 30 megyében folyamatosan nő 
az esetszám, és egyre több településen kell 
hatályba léptetni a vörös forgatókönyvet 
egy kisebbség miatt, amely nem hajlandó 
betartani a szabályokat. 

„Teszünk róla, hogy többen alkalmaz-
kodjanak a szabályokhoz, hogy a pol-
gárok azon többsége, amely betartja a 
szabályokat, ne szenvedjen a többiek 
viselkedése miatt” – hangsúlyozta a kor-
mányfő. Kifejtette, a karantént minden-
képpen el akarja kerülni, mivel az negatív 
hatással van a gazdaságra, ugyanakkor a 
szabályok betartására szólított fel, mivel 
jelenleg a korábbinál jóval fertőzőbb ví-
rustörzs terjed. A miniszterelnök szerint 
az oltási kampány előrehaladtával s a 
szabályok betartásával néhány héten be-
lül megfékezhető a járvány.

Nem indokolt a vesztegzár
Andreea Moldovan egészségügyi állam-
titkár hétfőn este arról beszélt: jelen pil-
lanatban nem esedékes az országos szin-
tű karantén bevezetése. Az államtitkárt 
arról kérdezték az újságírók, hogy fonto-
lóra veszik-e az országos szintű lezárást. 
„Nem tartunk ott. Jelenleg nincs szó erről’ 
– szögezte le Moldovan, kihangsúlyozva 
ugyanakkor a helyes maszkviselés és a fi -
zikai távolságtartás fontosságát. Andreea 
Moldovan azt mondta: senki nem óhajtja 
azt a típusú lezárást, amely a szükségálla-
potban volt érvényben, és kicsi is a való-
színűsége, hogy ismét bevezetik. A pozitív 
esetek száma azonban aggasztóan nő, sok 
embert ápolnak intenzív osztályon, és a 
harmadik hullám olyan helyzetet terem-
tett, amely különbözik a járvány első és 
második hullámától – fi gyelmeztetett.

Elítélt módosítás. A bírák és ügyészek nem kérnek az igazságszolgáltatási tanács védelméből
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Több mint ezer bíró és ügyész közös me-
morandumban tiltakozik az ellen, hogy 

a bírák és ügyészek ellen csak a Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) jóváha-
gyásával lehessen vádat emelni bizonyos – 
különösen korrupciós – ügyekben. A szóban 
forgó kitétel a bírák és ügyészek által elkö-
vetett bűncselekményeket vizsgáló ügyész-
ség (SIIJ) felszámolásáról szóló törvénybe 
került bele módosításként a képviselőház 
igazságügyi bizottságában. A memorandu-
mot aláíró érintettek ugyanakkor úgy vélik: a 
CSM jóváhagyásának feltételül szabása elfo-
gadhatatlan egy jogállamban. Úgy vélik: egy 
olyan, alkotmányellenes szűrőről van szó, 
amely csökkentené az igazságszolgáltatás-
ba vetett bizalmat a lakosság körében, mivel 
úgy értelmezhető, hogy büntetlenséget, 
egyfajta „szuper mentelmi jogot” garantál a 
korrupcióval gyanúsított bírák és ügyészek 
számára. Az aláírók leszögezik: támogatják 
a SIIJ felszámolását, egyben felkérik a kép-
viselőket: ne szavazzák meg a szóban forgó 
módosítást, a képviselőház elnökét pedig 
arra szólítják fel, hogy értesítse az ügyben az 
illetékes nemzetközi igazságügyi fórumokat.

A képviselőház jogi bizottsága csütörtökön 
módosításokkal fogadta el az igazságszol-
gáltatásban elkövetett esetleges visszaélése-
ket kivizsgáló ügyészség megszüntetéséről 
szóló tervezetet. A bírák és ügyészek által 
kifogásolt módosító javaslatot a nemzeti ki-

sebbségek képviselője, Ionel Stancu nyúj-
totta be, miután a kormánykoalícióban részt 
vevő RMDSZ jelezte: támogatja ugyan a SIIJ 
felszámolását, ahogyan ezt kormányprog-
ramba is foglalták, de garanciákat akar, 
hogy Románia nem tér vissza a különleges 
részleg létrehozása előtti időszak ügyészi 
visszaéléseihez.

 A román koalíciós pártok szerint az 
Európai Bizottság (EB) nem fogja beszün-
tetni az úgynevezett Együttműködési és 
Ellenőrzési Mechanizmust (CVM), amitől 
gyakorlatilag az ország schengeni csatla-

kozása is függ, ha Románia nem számolja 
fel a speciális részleget.

Mint ismeretes, a SIIJ megszüntetését az 
USR–PLUS tűzte zászlajára, majd kormány-
ra kerülve Stelian Ion, a párt által delegált 
igazságügy-miniszter be is terjesztette az 
erről szóló törvényt. Az USR–PLUS ugyanis 
úgy véli, az ügyészséget a szociáldemokrata 
vezetésű kormány idején a bírák és ügyészek 
megfélemlítésének és politikai alárendelt-
ségbe vonásának szándékával hozták létre. 
A CSM viszont nem támogatja az ügyészség 
felszámolását.

Bírák és ügyészek a „szuper mentelmi jog” ellen




