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Erőszak, AUR és magyarellenesség
Több helyszínen is dulakodásba torkolltak a korlátozások elleni megmozdulások
• Csendőrökkel való 
összecsapásokig fajul-
tak a koronavírus-jár-
vány miatt vasárnap 
tovább szigorított 
korlátozások elleni tün-
tetések az ország több 
pontján hétfőn éjjel. 
Bukarestben közel két-
száz tüntetőt állítottak 
elő kihallgatásra.

B A L O G H  L E V E N T E

Nem csitultak a kormány által 
vasárnap a koronavírus-jár-
vány további terjedésének 

megakadályozására hatályba lépte-
tett újabb korlátozásokkal szembe-
ni indulatok: hétfőn este és éjszaka 
újabb, a vasárnap éjszakaihoz hason-
ló tüntetések zajlottak országszerte, 
összesen 70 településen a maszkvi-
selés és a többi megszorítás ellen. A 
megmozdulásokon, amelyeken sokan 
a kormány távozását is követelték, sok 
helyen dulakodás alakult ki a tünte-
tők és a rendfenntartó erők között.

Magyarellenesség is 
a felszínre került

A megmozdulásokra rátelepedett, sőt 
gyakorlatilag az élükre állt a tavalyi 
választásokon parlamentbe jutott 
Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR). A nacionalista és vírustagadó 
szólamokkal frissen parlamenti kép-
viselethez jutott párt szerint Románia 
forrong, visszaköveteli szabadságát, 
mert a kormány „fenyegetésekkel, 
pánikkeltő statisztikákkal és bírsá-
gokkal terrorizálja, illetve szobafog-

ságra ítélte a lakosságot”. Az AUR 
országos tüntetéssorozatot hirdetett.

A hétfői tüntetések feszültebb 
légkörben zajlottak, Bukarestben és 
Nagyszebenben is dulakodás alakult 
ki egy-egy igazoltatást megtagadó 
tüntető és a csendőrök között. Buka-
restben éjfél után néhány száz tüntető 
kövekkel és üvegekkel kezdte dobálni 
a csendőröket, akik könnygázzal vá-
laszoltak, és több személyt őrizetbe 
vettek. A tüntetők szemeteskukákat 
gyújtottak fel és buszmegállókat is 
megrongáltak. A román fővárosban 
az összecsapások előtt a – nemzeti 
színű zászlókat és AUR-jelvényeket 
magasba emelő, többnyire védő-
maszk nélküli – tüntetők órákon 
keresztül meneteltek a városban, 
időnként petárdák robbanása is hal-
latszott. Késő este is mintegy 1500 em-
ber követelte a korlátozások feloldá-
sát, de a csendőrség a kijárási tilalom 
ellenére nem próbálta eltávolítani az 
utcáról a tüntetőket. Több településen 
is hasonló tüntetés zajlott, amelyeken 

az AUR megmozdulásain korábban is 
rendszeresen jelen lévő futballszurko-
lók voltak a hangadók. Sok helyütt a 
járványügyi operatív törzs döntéseit 
kommunikáló, palesztin származá-
sú Raed Arafat katasztrófavédelmi 
államtitkár lemondását követelték, 
Galacon kövekkel és petárdákkal do-
bálták a csendőröket, és dulakodás 
alakult ki a rendfenntartók között 
Temesváron és Brăilán is. Bákóban a 
tüntetők megpróbálták megrohamoz-
ni az egyik kórházat. Pitești-en az ide-
gengyűlölő indulatok egy adott pilla-
natban a magyarok ellen fordultak, és 
a tüntetők a romániai lelátókon időn-
ként felcsendülő, „kifelé a magyarok-
kal az országból” rigmust skandálták. 
Ezrek vonultak utcára Kolozsváron és 
Nagyváradon is.

Közel kétszáz tüntetőt 
hallgattak ki

A bukaresti csendőrség tegnap kö-
zölte, 188 személyt állítottak elő 

kihallgatásra az éjszakai összecsa-
pások nyomán. Ellenük hatósági sze-
mély elleni erőszak és rongálás miatt 
indult eljárás. Egy, a csendőrökkel 
dulakodó férfi t őrizetbe vettek. Az 
összecsapások során tizenkét csen-
dőr megsérült, közülük hármat kór-
házba kellett szállítani. A bukaresti 
tüntetéseken egyébként 222 bírságot 
róttak ki az egészségügyi rendelke-
zések és a kijárási korlátozás megsér-
tése miatt, 200 ezer lej értékben. Lu-
cian Bode belügyminiszter közölte, 
országszerte összesen 1200 bírságot 
róttak ki, mintegy 800 ezer lej érték-
ben, az erőszakos megmozdulásokat 
pedig egy törvénysértésre buzdító és 
az államot provokálni akaró kisebb-
ségi csoport kétségbeesett próbálko-
zásának minősítette.

Alin Stoica, Bukarest prefektusa 
kijelentette: akik erőszakra buzdí-
tottak, azoknak fi zetniük kell, akik 
pedig a korlátozások ellen izgat-

nak, veszélybe sodorva az emberek 
egészségét, akik a hatóságok elleni 
erőszakra buzdítanak, és sokkal 
jobban érdekli őket saját maguk 
népszerűsítése, mint az emberek 
érdeke, azok nem hazafi ak.

Iohannis: elfogadhatatlan 
az erőszak 

Klaus Iohannis államfő az erőszak 
kapcsán tegnap leszögezte: bár a 
tüntetések természetesek, elfogad-
hatatlanok az erőszakos megmoz-
dulások, a szélsőségesség és az 
idegengyűlölet. Az államfő határo-
zottan elítélte azon próbálkozásokat, 
amelyek arra irányulnak, hogy a 
politika túszává tegyék a tüntetése-
ket, és a gyűlölet, az idegengyűlölet 
és az antiszemitizmus eszközévé te-
gyék őket. Az államfő közölte, meg-
érti, hogy az emberek belefáradtak 
a megszorításokba, azonban azok 
továbbra is szükségesek a járvány 
visszaszorítása érdekében. Iohannis 
türelmet kért az emberektől, jelezve: 
az oltások révén túlléphetünk a vál-
ságon. Dan Barna miniszter-
elnök-helyettes a tüntetések 
kapcsán kijelentette: bár ter-
mészetes, hogy tiszteletben 
tartják a polgárok tüntetés-
hez való jogát, a hétfő esti 
erőszakos megmozdulások azt 
jelzik, a parlamentben egy szélsősé-
ges párt is tevékenykedik, a temesvá-
ri polgármester háza vagy a brassói 
kórház előtt szélsőséges rigmusokat 
kiabáló tüntetők pedig huligánok. 
Leszögezte: ezek a személyek már a 
szélsőségesség és a fasizmus képvi-
selői, a kormány pedig nulla toleran-
ciát tanúsít az ilyen magatartással 
szemben. Az AUR viszont úgy rea-
gált: a „független civil társadalom” 
tüntetései mindaddig folytatódnak, 
amíg a kormány meg nem hallja „a 
diktatórikus intézkedések terhe alatt 
roskadozó Románia hangját”.

Tüntetések a megszorítások 
ellen. Számos városban 
vonultak utcára a szigorítások 
ellenzői

▾  F O R R Á S :  A G E R P R E S

Oltóanyag-
szállítmány érkezett
Újabb adag koronavírus elleni 
oltóanyag érkezett kedden 
Maros megyébe. A megyei 
egészségügyi igazgatóság 
tájékoztatása szerint összesen 
3268 Pfizer és 200 AstraZene-
ca érkezett az oltóközpontok-
ba. Március 29-éig egyébként 
Maros megye 86 411 adag ol-
tóanyagot kapott, amelyből 70 
301 Pfizer, 11 140 Astra Zeneca, 
míg 5000 Moderna. Ebből 83 
080 adagot március 29-éig 
elhasználtak. A Maros megyei 
felnőtt lakosság közül 52 775 
személy az első oltását, 30 305 
pedig mindkettőt megkapta. Az 
oltáskampány harmadik szaka-
szában eddig 28 352 személy 
iratkozott fel a várólistára.

• RÖVIDEN 

ISZLAI KATALIN

A belügyi államtitkár szerint van-
nak megyék, ahol a növekedés na-

gyobb ütemben történik, Bukarest pél-
dául az újabb szigorításokat kívánó 7,5 
ezrelékes arányhoz közelít, míg Ilfov 
már a 8 ezreléket is meghaladta. Temes 
megyében ellenben enyhe csökkenés 
tapasztalható, és Temesváron is kezd 
megmutatkozni a karantén hatása, 
csökkenni kezdett a fertőzöttségi szint. 
Arafat szerint 32 megyében tapasz-
talható növekvő tendencia a járvány 
terjedésében, és vannak megyék, ahol 

jelentős a növekedés. Cáfolta ugyan-
akkor, hogy a vasárnap bevezetett szi-
gorításokon kívül más korlátozásokkal 
is készülnének a hatóságok.

Járványadatok számokban

A hivatalos tájékoztatás szerint teg-
nap 6204 fertőzöttet diagnosztizál-
tak Romániában, összlétszámuk 
jelenleg 946 647. Az ország területén 
eddig 23 409 elhalálozást jegyeztek 
és 845 357 személyt nyilvánítottak 
gyógyultnak. Jelenleg 77 881 aktív 
fertőzéses esetet tartanak nyilván 
Romániában, 13 257 beteget ápolnak 
az ország különböző kórházaiban, in-

tenzív osztályon pedig 1405 személyt 
kezelnek, ilyen magas számra koráb-
ban sohasem volt még példa. Hargita 
megyében 32 új koronavírus-fertőzést 
igazoltak tegnap, ezzel 6978-ra nőtt 
a járvány kezdete óta azonosított 
esetek száma. Emellett két újabb 
haláleset is történt, így a járvány 
kezdete óta már 317 beteg elhalá-

lozása volt összefüggésbe hozható 
a koronavírussal. Gyógyultnak 23 
személyt nyilvánítottak, ezáltal már 
6277-en győzték le eddig a fertőzést. 
A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és 
gyergyószentmiklósi kórházakban 
kezelés vagy megfi gyelés alatt állók 
száma 153, otthoni elkülönítésben 
231-en vannak, házi karan-
ténban pedig 546-an tartóz-
kodnak. Kovászna megyé-
ben 46, Maros megyében 
96 új esetet vettek nyilván-
tartásba tegnap, előbbi 
helyszínen ezzel 6923-ra, 
utóbbiban pedig 20 279-re 
nőtt az eddigi esetszám. A Stratégiai 
Kommunikációs Csoport tájékoztatá-
sa szerint az ezer lakosra jutó igazolt 
fertőzések száma Hargita megyében 
1,18, Maros megyében 2,30 Kovászna 
megyében pedig 2,52 ezrelék.

Országszerte növekszik a fertőzöttségi szint
• Románia 32 megyéjében növekszik az aktív esetek szá-
ma a koronavírus-járvány harmadik hullámában – közölte 
Raed Arafat, az országos vészhelyzeti hatóság vezetője.
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