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Ismét 6000 fölött a fertőzések száma, új rekord az intenzíven

Ismét meghaladja a 6000-et az egy nap alatt koronavírussal diagnosztizáltak 
száma: 27 234 PCR- és 13 153 antigéntesztből 6204 lett pozitív, ami 15,36 száza-
lékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 946 647. A gyógyultak száma 5230 
fővel 845 357-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 175 fertőzött – közülük 17 
krónikus beteg volt –, így az elhunytak száma már 23 409. A kórházakban 13 257 

fertőzöttet ápoltak, közülük 1405-öt intenzív osztályon, ami újabb rekord.

TÖBB HELYSZÍNEN IS ÖSSZECSAPÁSOKBA TORKOLLTAK A KORLÁTOZÁSOK ELLENI MEGMOZDULÁSOK ROMÁNIÁBAN

Erőszak, AUR és magyarellenesség az utcákon
A csendőrökkel való összecsapáso-
kig fajultak a koronavírus-járvány 
miatt vasárnap tovább szigorított 
korlátozások elleni tüntetések az 
ország több városában hétfőn éjjel. 
Bukarestben közel kétszáz tüntetőt 
állítottak elő kihallgatásra.

 » BALOGH LEVENTE

N em csitultak a kormány által vasár-
nap a koronavírus-járvány további 
terjedésének megakadályozására 

hatályba léptetett újabb korlátozásokkal 
szembeni indulatok: hétfőn este és éjsza-
ka újabb, a vasárnap éjszakaihoz hasonló 
tüntetések zajlottak országszerte, összesen 
70 településen a maszkviselés és a többi 
megszorítás ellen. A megmozdulásokon, 
amelyeken sokan a kormány távozását is 
követelték, sok helyen dulakodás alakult ki 
a tüntetők és a rendfenntartó erők között.

A megmozdulásokra rátelepedett, sőt 
gyakorlatilag az élükre állt a tavalyi vá-
lasztásokon parlamentbe jutott Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR). A nacio-
nalista és vírustagadó szólamokkal frissen 
parlamenti képviselethez jutott párt szerint 
Románia forrong, visszaköveteli szabad-
ságát, mert a kormány „fenyegetésekkel, 
pánikkeltő statisztikákkal és bírságokkal 
terrorizálja, és szobafogságra ítélte a lakos-
ságot”. Az AUR országos tüntetéssorozatot 
hirdetett. A hétfői tüntetések feszültebb 
légkörben zajlottak, Bukarestben és Nagy-
szebenben is dulakodás alakult ki egy-egy 
igazoltatást megtagadó tüntető és a csend-
őrök között. Bukarestben éjfél után néhány 
száz tüntető kövekkel és üvegekkel kezdte 
dobálni a csendőröket, akik könnygázzal 
válaszoltak, és több személyt őrizetbe vet-
tek. A tüntetők szemeteskukákat gyújtottak 
fel, és buszmegállókat is megrongáltak. A 
román fővárosban az összecsapások előtt a 
– nemzeti színű zászlókat és AUR-jelvénye-
ket magasba emelő, többnyire védőmaszk 
nélküli – tüntetők órákon keresztül mene-

teltek a városban, időnként petárdák rob-
banása is hallatszott. Késő este is mintegy 
1500 ember követelte a korlátozások felol-
dását, de a csendőrség a kijárási tilalom el-
lenére nem próbálta eltávolítani az utcáról 
a tüntetőket.

 Több településen is hasonló tüntetés 
zajlott, amelyeken az AUR megmozdulá-
sain korábban is rendszeresen jelen lévő 
futballszurkolók voltak a hangadók. Sok 
helyen a járványügyi operatív törzs dönté-
seit kommunikáló, palesztin származású 
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár 
lemondását követelték, Galacon kövekkel 
és petárdákkal dobálták a csendőröket, és 
dulakodás alakult ki a rendfenntartók kö-
zött Temesváron és Brăilán is. Bákóban a 
tüntetők megpróbálták megrohamozni az 
egyik kórházat. Pitești-en az idegengyűlö-
lő indulatok adott pillanatban a magyarok 
ellen fordultak, és a tüntetők a romániai 
lelátókon időnként felcsendülő, „kifelé a 
magyarokkal az országból” rigmust skan-
dálták. Ezrek vonultak utcára Kolozsváron 
és Nagyváradon is.

Közel kétszáz tüntetőt hallgattak ki
A bukaresti csendőrség tegnap közölte, 
188 személyt állítottak elő kihallgatásra az 
éjszakai összecsapások nyomán. Ellenük 
hatósági személy elleni erőszak és rongá-
lás miatt indult eljárás. Egy, a csendőrökkel 
dulakodó férfi t őrizetbe vettek. Az összecsa-
pások során tizenkét csendőr megsérült, 
közülük hármat kórházba kellett szállítani. 
A bukaresti tüntetéseken egyébként 222 
bírságot róttak ki az egészségügyi rendel-
kezések és a kijárási korlátozás megsértése 
miatt, 200 ezer lej értékben. Lucian Bode 

belügyminiszter közölte, országszerte ösz-
szesen 1200 bírságot róttak ki mintegy 800 
ezer lej értékben, az erőszakos megmozdu-
lásokat pedig egy, törvénysértésre buzdító 
és az államot provokálni akaró kisebbségi 
csoport kétségbeesett próbálkozásának mi-
nősítette. 

Iohannis: elfogadhatatlan
az erőszak és az idegengyűlölet
Klaus Iohannis államfő az erőszak kapcsán 
tegnap leszögezte: bár a tüntetések termé-
szetesek, elfogadhatatlanok az erőszakos 
megmozdulások, a szélsőségesség és az 
idegengyűlölet. Az államfő határozottan el-
ítélte azon próbálkozásokat, amelyek arra 
irányulnak, hogy a politika túszává tegyék 
a tüntetéseket, és a gyűlölet, az idegen-
gyűlölet és az antiszemitizmus eszközévé 
tegyék őket. Az államfő közölte, megérti, 

hogy az emberek belefáradtak a megszorí-
tásokba, azonban azok továbbra is szüksé-
gesek a járvány visszaszorítása érdekében. 
Egyben felszólította a hatóságokat, hogy 
folytassanak párbeszédet a polgárokkal, 
és magyarázzák el, miért szükségesek a 
korlátozások. Iohannis türelmet kért az 
emberektől, jelezve: az oltások révén túl-
léphetünk a válságon.

Dan Barna miniszterelnök-helyettes a 
tüntetések kapcsán kijelentette: a hétfő 
esti erőszakos megmozdulások azt jelzik: 
a parlamentben egy szélsőséges párt is 
tevékenykedik, a temesvári polgármester 
háza vagy a brassói kórház előtt szélsősé-
ges rigmusokat kiabáló tüntetők pedig hu-
ligánok. Leszögezte: ezek a személyek már 
a szélsőségesség és a fasizmus képviselői, 
a kormány pedig nulla toleranciát tanúsít 
az ilyen magatartással szemben. Az AUR 
viszont úgy reagált: a „független civil tár-
sadalom” tüntetései mindaddig folytatód-
nak, amíg a kormány meg nem hallja „a 
diktatórikus intézkedések terhe alatt ros-
kadozó Románia hangját”.

Marcel Ciolacu, a szintén ellenzéki Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke szerint 
az emberek az elkeseredés és a szegénység 
miatt vonultak utcára, valamint azért, mert 
elegük van a kormány „aberrációiból”.

A Florin Cîţu vezette kormány nagymér-
tékben okolható azért, hogy az embe-

rek egyre elégedetlenebbek, a tüntetések 
mögött viszont a radikális térfélen meg-
jelent konkurenciával harcba szálló AUR 
áll – jelentette ki a Krónika érdeklődésére 
Pászkán Zsolt Románia-szakértő, a buda-
pesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elem-
zője. Kérdésünkre, mennyire tekinthetők 
spontán tüntetéssorozatnak, és mennyire 
megszervezettek a mostani demonstrációk, 
kifejtette: az elmúlt két nap tüntetéssoroza-
ta a korábbi hónapok többé-kevésbé spon-
tán tiltakozásainak a – némileg – megren-
dezett „összefoglalója” volt. „A járvány 
tavalyi kirobbanása óta sok olyan „ellenál-
lási” epizód volt, melyekben egyének vagy 
kisebb csoportok vettek részt, különösebb 
szervezés nélkül. Ezek hangulati hátterét 
és mozgatórugóit a közösségi és hagyomá-
nyos médiában zajló viták, vagy pontosab-
ban mondva „viták” jelentették, és jelentik 
most is. A „vita” kifejezést azért kell idéző-
jelbe tenni, mert a járvánnyal kapcsolatos 
eltérő, sőt ellentétes narratívák az esetek 
többségében egyáltalán nem találkoznak, 
tehát a polgárok jelentős része az aggá-

lyaira és a kérdéseire gyakorlatilag szinte 
teljes mértékben csak egyetlen „megoldási 
kulccsal” találkozik. Ezt a helyzetet azok a 
politikai és egyéb természetű nyerészkedők 
tudják a leghatékonyabban kihasználni, 
akik a legegyszerűbb „megoldási kulcsot” 
kínálják egy bonyolult kérdésre” – hangsú-
lyozta a nagybányai születésű elemző.

Az AUR-nak szüksége van
a szereplésre
Felvetésünkre, hogy az AUR csak rátelepe-
dett a tüntetésekre, vagy már eleve ő vitte 
utcára az embereket, Pászkán Zsolt úgy 
vélekedett, a mostani tüntetések – nagy 
valószínűséggel – az AUR közösségi mé-
dián keresztüli mozgósításának tudhatók 
be. Az időzítésének az lehet az egyik oka, 
hogy a rendkívül hangos és agresszív po-
litizálási stílusú Diana Şoşoacă képviselő 
kizárásával az AUR-nak hirtelen verseny-
társa támadt a politikai színpad „radikális 
tagozatában”, és meg akarja előzni ennek 
túlzott megerősödését. Kérdésünkre, meny-
nyire jogosak a kormány elleni indulatok, 
az elemző rámutatott: amennyiben egy 
felelős kormánytól egy ilyen helyzetben el-

várható, hogy a feladatra összpontosítson, 
és háttérbe szorítson minden „mellékes” 
politikai célt, és következetes legyen, akkor 
elmondható, hogy a Cîţu-kormány min-
dent megtett azért, hogy ezeket az indula-
tokat felkorbácsolja. „Romániát úgy érte 
a járvány első hulláma, hogy a kormány-
párti politikusok és Klaus Iohannis elnök 
előre hozott választást igyekeztek kipro-
vokálni. És ha hinni lehet Vlad Voiculescu 
USR-es egészségügyi miniszternek, akkor 
a parlamenti választás előtt is „kreatívan 
könyvelték” az adatokat, hogy ne „zavar-
ják” a kormánypártok szavazatszerzését” 
– sorolta a felháborító eseményeket. Arra 
is rámutatott: Romániát eleve sokkal rosz-
szabb állapotban érte a járvány és az abból 
következő gazdasági válság, mint más or-
szágokat. Most ütött vissza a szinte kizáró-
lag fogyasztásvezérelt növekedés, amit az 
előző – PSD-s és nem PSD-s – kormányok 
elhibázott, önáltató gazdaságfejlesztési és 
bérpolitikái okoztak.

Tehetetlenség és következetlenség
Kérdésünkre, milyen mulasztások róhatók 
fel a bukaresti kabinetnek, Pászkán kiemel-

te: a Ludovic Orban- és a Cîţu-kormányok 
legnagyobb mulasztása a tehetetlenség és 
a következetlenség volt. „A tehetetlenség 
kategóriába tartozik az, hogy a járvány 
kezelését a kezdetektől fogva alárendelték 
Bukarest Brüsszellel szembeni kritikátlan 
megfelelési politikájának, egyetlen ferde 
pillantással sem kérdőjelezve meg az Eu-
rópai Unió hivatalnokainak a döntéseit és 
helyzetértékelését. Ez nyilvánult meg az 
eszközbeszerzésektől kezdve az oltóanya-
gokig. A következetlenség pedig abban 
nyilvánult meg, hogy pániktól elkereke-
dett szemekkel és sikoltozva rángatták 
jobbra-balra a gazdaság kormánykerekét. 
Egész gazdasági ágazatokat kergettek két-
ségbeesésbe azzal, hogy előbb megnyitot-
ták, majd öt nappal később újra bezárták 
– például – a vendéglátóipari és a kulturá-
lis egységeket” – hangsúlyozta. Az elemző 
ugyanakkor úgy véli: a mostani tüntetések 
létszámukat tekintve nem elég nagyok – 
eddig – ahhoz, hogy kormányváltást kény-
szerítsenek ki. „A bukaresti kormányra a 
bukaresti kormány, pontosabban mondva, 
az azt alkotó pártok jelentik a legnagyobb 
veszélyt” – hangsúlyozta Pászkán Zsolt.

„A kormány mindent megtett az indulatok felkorbácsolásáért”
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Járványtagadás, magyargyalázás. Pitești-en magyarellenes rigmusokat is skandáltak




