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Aláírásgyűjtés a Minority SafePack
újbóli megtámogatására
Aláírásgyűjtést kezdett a Pro Civis polgári 
társulás a Felvidéken annak érdekében, 
hogy az Európai Bizottság (EB) bírálja 
felül az – európai kisebbségvédelem 
uniós jogrendjének kialakítását célzó 
– Minority SafePack kezdeményezéssel 
kapcsolatban januárban hozott negatív 
döntését – közölte az MTI-vel Őry Péter, 
a civil szervezet vezetője tegnap. „Az 
Európai Bizottság ezen döntését nem 
fogadhatjuk el, és nem hagyhatjuk szó 
nélkül” – szögezte le az általuk indított 
aláírásgyűjtésről szólva Őry Péter.

Írásbeli fi gyelmeztetéssel
szankcionálják Diana Şoşoacát
A szenátus házbizottsága tegnap úgy 
döntött, hogy írásbeli fi gyelmeztetéssel 
szankcionálja Diana Şoşoacă szenátort. 
A határozatot a plenáris ülésen olvassák 
fel. Ez az első alkalom, hogy ilyen típusú 
szankciót alkalmaz a testület. A jogi 
bizottság korábban három szabálysér-
tést állapított meg a szenátus működési 
szabályzata, a törvényhozók viselkedését 
meghatározó szabályzat és a képviselők 
és szenátorok jogállását rögzítő törvény 
alapján. A szenátornő ellen a PNL tett pa-
naszt, amelyben felrótta, hogy a szenátor 
az ülésszak elejétől „ártalmas és szabály-
zatellenes magatartást” tanúsít, folyama-
tosan megszegi a járványügyi szabályo-
kat, nem viseli a védőmaszkot a szenátus 
üléstermében, felszólalásaiban gyűlöletre 
uszít. Şoşoacă még a jogi bizottság azon 
ülésén is botrányt okozott, amelyen az 
ellene benyújtott panaszt vitatták meg.

Zelenszkĳ  kész találkozni Putyinnal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte 
tegnap, hogy utasította Andrij Jermakot, 
elnöki irodájának vezetőjét, hogy szer-
vezzen meg neki egy találkozót Vlagyi-
mir Putyin orosz elnökkel. Ezt Zelenszkij 
csernobili látogatásakor jelentette ki, 
ahová a nukleáris katasztrófa 35. évfor-
dulója alkalmából utazott. „Valóban, én 
azt ajánlottam, hogy a Donyec-meden-
cében találkozzunk. Oroszország elnöke 
megerősítette, hogy hajlandó találkozni, 
de Moszkvát javasolta helyszínül. Azt a 
feladatot adtam az elnöki iroda vezető-
jének, hogy lépjen kapcsolatba Putyin 
adminisztrációjával, állapodjanak meg, 
hol, melyik városban találkozhatunk” – 
mondta az ukrán elnök.

Uniós jogi eljárás az AstraZeneca ellen
Az Európai Unió jogi eljárást indított az 
AstraZeneca gyógyszergyártó vállalattal 
szemben a koronavírus elleni oltóanya-
gának szállításával kapcsolatos késedel-
mek miatt – közölte Stefan De Keers-
maecker, az Európai Bizottság illetékes 
szóvivője tegnap. A bizottság azért szánta 
rá magát a jogi lépés megtételére, mert a 
brit-svéd vállalat nem adott kellő időben 
felvilágosítást arról, miért nem tartja 
magát a szerződésekhez.

Veszélytelenebb a Johnson and
Johnson vakcina, mint az aszpirin
A Johnson and Johnson amerikai vállalat 
által kifejlesztett koronavírus elleni oltás 
vérrögképződési kockázata rendkívül 
ritka, és sokkal kisebb valószínűséggel 
fordulnak elő, mint például az aszpirin 
szedése miatt kialakuló bélvérzések – 
mondta vasárnap Francis Collins, az 
Országos Egészségügyi Központ (NIH) 
igazgatója. A szakember szerint „körül-
belül ezerszer ritkábban történik meg” a 
Janssen vakcina miatti vérrögképződés, 
mint az aszpirin kiváltotta esetleges 
problémák.

Csökkent a fertőzöttek száma

A kevesebb vasárnapi teszt ellenére is 
kĳ elenthető, hogy folytatódott a korona-
vírus-járvány visszaszorulása az ország-
ban: 6559 PCR- és 5115 antigéntesztből 
1256 lett pozitív – ez 10,72 százalékos 
arány –, míg múlt hétfőn hasonló nagy-
ságrendű mintából még 1768 volt po-
zitív. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 
1 047 520. A gyógyultak száma 3227 fő-

vel 975 703-ra nőtt. A kór szövődményei-
ben elhunyt újabb 117 fertőzött – közülük 
108-an igazoltan krónikus betegek voltak 
–, ezzel az elhunytak száma 27 511-re 

nőtt. A kórházakban 10 443 fertőzöttet 

ápoltak, közülük 1354-et intenzív osztá-
lyon. Az aktív esetek száma 44 306-ra 
csökkent – ez a szám múlt hétfőn még 
59 917 volt.

Magyarországon megnyílik a világ a beoltottaknak

Véglegesítette a magyar kormány azokat az új szabályokat tartalmazó rendeleteket, 
amelyek azután lépnek érvénybe, hogy a koronavírus ellen beoltottak száma eléri a 
négymilliót. A kormany.hu oldalra tegnap feltöltött közlemény szerint a kĳ árási tilalom 
kezdete este 11 óráról éjfélre módosul. Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.  
Akiknek védettségi igazolványuk van, este 11 óráig a vendéglátóhelyek belső terében 
is tartózkodhatnak és szállodába is mehetnek, ezekre a helyekre gyermekeiket is 
magukkal vihetik.  A novemberben bezárt szabadidős létesítményeket védettségi iga-
zolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadaspar-
kok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is. Edzőterembe, uszodába, 
jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak 
mehetnek. A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendez-
vényeket is látogathatják. A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem 
kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken. (Hírösszefoglaló)

A ROMÁN KÜLÜGYMINISZTER FIGYELMEZTETTE MOSZKVÁT A BURKOLT FENYEGETÉS MIATT

Orosz diplomatát utasítottak ki
Románia is belépett azon országok 
sorába, amelyek az orosz–ukrán 
szembenállás fokozódása nyomán 
orosz diplomatát utasítottak ki. 
Bukarest az orosz katonai attasé 
helyettesét nyilvánította nemkívá-
natos személlyé.
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B ukarest is csatlakozott azon euró-
pai országokhoz, amelyek orosz 
diplomatákat utasítottak ki az uk-

rán-orosz konfl iktus kiéleződése kapcsán: 
a román külügyminisztérium tegnap kö-
zölte, hogy kiutasítják az országból Alek-
szej Grisajevet, a bukaresti orosz katonai 
attasé helyettesét. Az indoklás szerint, 
amelyet a külügyminisztériumba beren-
delt Valerij Kuzmin nagykövettel közöltek, 
tevékenysége sértette a diplomáciai men-
tességet szabályozó 1961-es bécsi egyez-
ményt. Vélhetően a döntésben közreját-
szott, hogy Románia így vállal szolidaritást 
Csehországgal, amely a 2014-es dél-mor-
vaországi vrbeticei lőszerraktárban történt 
robbanások kapcsán arra a következtetés-
re jutott, hogy az orosz hírszerzők akciója 
nyomán következhetett be, ennek nyomán 
több orosz diplomatát is kutasított. Eddig 
többek között Csehország, Szlovákia, Len-
gyelország és a balti államok utasítottak ki 
orosz diplomatákat kémtevékenység miatt. 

Eközben Bogdan Aurescu román kül-
ügyminiszter arról beszélt: bármilyen, 
Románia elleni katonai fenyegetés az 
egész NATO elleni katonai fenyegetésnek 
minősül. Ezt annak kapcsán jelentette 
ki, hogy a bukaresti orosz nagykövet arra 
fi gyelmeztette Bukarestet: az országnak 

csak akkor kell aggódnia az ukrajnai 
konfl iktus kapcsán, ha részt vesz egy 
ezzel kapcsolatos katonai „kalandban”. 
Aurescu vasárnap este az Antena 3 hír-
csatornának nyilatkozva kijelentette: az, 
hogy Románia az észak-atlanti katonai 
szövetség tagja, garanciát jelent az or-
szág és polgárai számára is, ezért is je-
lenthető ki, hogy az országra nézve nem 
jelentettek fenyegetést az elmúlt hetek 
Ukrajnával kapcsolatos eseményei, az 
ország keleti határai mentén végrehaj-
tott orosz csapaterősítések. „De legyünk 
világosak: bármilyen, Romániával szem-
beni fenyegetés valójában a NATO-val 
szembeni fenyegetés, ezt pedig nagyon 
komolyan vesszük” – fi gyelmeztetett a 
tárcavezető. Az orosz nagykövet meg-
jegyzése kapcsán úgy vélte, „sajnálatos, 
hogy az orosz diplomácia még nincs 

tisztában azzal, hogy Románia 17 éve a 
NATO tagja”. Aurescu úgy vélte. Romá-
nia nem csupán mások döntéseit követi 
a NATO-n belül, hanem maga is részt 
vesz a döntések meghozatalában.

Valerij Kuzmin bukaresti orosz nagykö-
vet pénteken, a nagykövetség közösségi ol-
dalán feltett kérdések egyikére válaszolva 
szögezte le: Romániának semmi oka aggo-
dalomra a kelet-ukrajnai események kap-
csán. „Kivéve persze azt az esetet, ha saját 
akaratbából vagy stratégiai szövetségesei-
éből részt venne egy, a NATO-székház for-
rófejűi által kitalált katonai kalandban”.

Mint ismert, Szergej Sojgu orosz védelmi 
miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a 
hadgyakorlat sikeresnek bizonyult, ezért 
elrendelte az ukrán határ mellé vezényelt 
több tízezer fős orosz haderő visszatérését 
a támaszpontjaira.

Egyezményt sértettek. Az orosz nagykövetség kénytelen hazaküldeni egyik munkatársát
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M iközben tegnap megérkezett az or-
szágba az eddigi legnagyobb Pfi zer-

BioN Tech-vakcinaszállítmány, az illetéke-
sek a lanyhulni látszó oltakozási kedv 
kapcsán arra fi gyelmeztetnek: csak akkor 
térhet vissza a normalitás, ha mindenki be-
oltatja magát. Valeriu Gheorghiţă, az oltási 
kampány koordinátora hangsúlyozta: csak 
a minél szélesebb körű átoltottság hozhatja 
el a visszatérést a normális élethez, ugyan-
akkor a felmérések szerint a 30–35 év alatti 
korosztály tagjai ódzkodnak a leginkább 
attól, hogy beoltassák magukat. Mint va-
sárnap este mondta, ez annak tudható be, 
hogy tudatában vannak: esetükben kevés-

bé súlyos a fertőzés. Ugyanakkor fi gyelmez-
tetett: ha nyilvános rendezvényeken akar-
nak részt venni, ezen korosztály tagjainak 
is tudatosítaniuk kell, hogy fontos beoltat-
niuk magukat, ha nem a saját, akkor a szü-
leik, nagyszüleik, testvéreik vagy a gyereke-
ik érdekében. A kormány közben tegnap az 
önkormányzatok képviselőivel is tárgyalt, 
hogy a helyi hatóságok is működjenek 
közre az oltás népszerűsítésében. Eközben 
ha lassan is, de halad az oltási kampány: 
vasárnap délután átlépte a hárommilliót a 
koronavírus ellen Romániában beoltott sze-
mélyek száma – közölte honlapján az oltási 
kampányt koordináló bizottság. Egyébként 
tegnap az eddigi legnagyobb szállítmány ér-
kezett tegnap az országba a Pfi zer-BioNTech 

koronavírus elleni oltóanyagából, 725 400 
dózis. A nap folyamán Ioana Mihăilă egész-
ségügyi miniszter közölte, az elmúlt hetek-
ben tapasztalthoz képest javult a helyzet az 
intenzív osztályokon a koronavírusos bete-
geket kezelő kórházakban, vasárnap este 
247 felnőttek és 32 gyermekek számára be-
üzemelt intenzív terápiás ágy volt szabad. A 
tárcavezető azt is jelezte, hogy az oltópontok 
az ortodox húsvét idején is nyitva tartanak, 
így akinek akkorra van előjegyzése, az men-
jen el és oltassa be magát.

Ódzkodnak a koronavírus elleni oltástól a fi atalok




