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Továbbra is kedvezőek a járványadatok
A hétvégén is kedvezően alakultak a 
járványadatok: a tegnapi adatok szerint 
11 666 PCR- és 6138 antigéntesztből 121 
lett pozitív. Ez a szám szombaton 179, 
pénteken pedig 225 volt. Ezzel az igazolt 
fertőzöttek száma 1 078 863. A gyó-
gyultak száma 1 042 898-ra nőtt. A kór 
szövődményeiben nyolcan hunytak el 24 
óra alatt, emellett 82 korábbi, az elmúlt 
hónapokban történt halálesetet is tegnap 
rögzítettek. Minden elhunyt krónikus 
beteg volt. A halálos áldozatok száma 
ezzel 30 815-re nőtt. A kórházakban 
1678 fertőzöttet ápoltak, közülük 320-at 
intenzív osztályon. Valeriu Gheorghiţă, a 
Covid–19 elleni oltáskampányt koordiná-
ló országos bizottság vezetője szombaton 
arról beszélt: több mint 5100, tizenkét 
és tizenöt év közötti gyermek kapta meg 
a koronavírus elleni oltást az elmúlt 72 
óra alatt. „Az oltási kampány kezdete 
óta pedig 114 ezernél több 16 és 19 éves 
tinédzsert és fi atalt immunizáltak már”  
– mondta a katonaorvos.

Sírokat rongáltak meg
Ploiești zsidó temetőjében
Ismeretlen tettesek 16 síremléket döntöt-
tek le Ploiești városának zsidó temetőjé-
ben, a rendőrség sírgyalázásáért indított 
eljárást – derült ki tegnap. Az esetről 
csütörtökön értesítették a hatóságokat. 
A helyszíni vizsgálat nyomán megállapí-
tották, hogy a ledöntött sírkövek közül 
három összetört. A rendőrség az elköve-
tők azonosítása érdekében nyomozást 
indított. Az újabb temetődúlás hírét 
Silviu Vexler, a romániai zsidó hitközség 
elnöke és a parlament képviselője tárta 
közösségi oldalán a nyilvánosság elé. 
Vexler a korábbi hasonló esetekre utalva 
ironikusan hozzátette: kíváncsi, hogy 
ezúttal az erős szél, vagy a „szokásos 
kiskorúak” lesznek-e a felelősök.

A kínai Fudan Egyetem ellen
tüntettek ellenzékiek Budapesten
A Fudan-üggyel kezdjük Magyarország 
visszafoglalását a hatalomtól – jelentette 
ki Karácsony Gergely főpolgármester 
szombaton a budapesti Kossuth téren, a 
kínai Fudan Egyetem budapesti cam-
pusának létrehozása ellen meghirdetett 
demonstráción. Az ellenzéki miniszterel-
nök-jelölti előválasztáson induló politi-
kus, a Párbeszéd társelnöke azt mondta: 
megállítják a IX. kerületbe tervezett 
Fudan-beruházást, és minden olyan 
ügyben kiállnak, amelyben a kormány 
a 99 százalék helyett az 1 százalékos 
kiváltságos érdeket fogja képviselni. Ka-
rácsony Gergely közölte: Magyarországon 
a legnagyobb probléma most a jelenlegi 
hatalom, amelynek nincsen erkölcsi 
célja. „A Fudan-ügy a Fidesz végső és 
teljes erkölcsi öngyilkossága” – fogal-
mazott a főpolgármester. Hozzátette, ez 
az ügy leleplezi, hogy „minden szavuk 
hazugság”, „minden ragaszkodásuk 
értékekhez valójában csak ravaszkodás”, 
valamint „számukra semmi sem szent”.

Negyven százalékkal fertőzőbb
a koronavírus Delta variánsa
Az új típusú koronavírus először Indi-
ában azonosított, Delta néven nyilván-
tartott változata az eddigi variánsoknál 
hozzávetőleg 40 százalékkal könnyebben 
terjed, de megjelenését nem követte a 
kórházi kezelést igénylő súlyos megbete-
gedések számának emelkedése – mondta 
tegnap a brit egészségügyi miniszter. 
Matt Hancock hozzátette: az esetek nagy 
többségében olyanok kerülnek kórházba 
Covid–19-cel, akiket még nem oltottak be 
a koronavírus elleni vakcinával.

Trianon revízióját követelték felvonuláson Budapesten

A trianoni „békediktátum” revízióját követelte a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Moz-
galom fáklyás felvonulás keretében a békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján, 
pénteken este Budapesten. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a de-
monstráción elmondott beszédében azt követelte, hogy az Országgyűlés mondja ki a 
békeszerződés ratifi kálásáról szóló 1921. évi törvény semmisségét, mert az szerinte 
a mai napig hatályos. Úgy vélekedett, hogy a koronavírus járvány után átrendeződhet 
a világrend, ezért nem tudhatjuk, mikor jön el az a pillanat, amikor lehetőség nyílik 
a békediktátum revíziójára, a történelmi Magyarország helyreállítására. Ha viszont a 
magyar törvényhozás nem teszi helyre Trianont, maga gátolja a revízió megvalósítását 
– tette hozzá. Szerinte egy olyan magyar kormány, amely a magyarság érdekeit képvi-
seli, kiharcolhatja, hogy az ENSZ kimondja a békediktátum semmisségét. Fel kellene 
mondani továbbá a román–magyar, a szlovák–magyar és az ukrán–magyar alapszer-
ződést, illetve törvényt kell hozni arról, hogy a holokauszt relativizálásához hasonlóan 
büntethetővé váljék Trianon relativizálása is – sorolta Toroczkai László.

ITTAS VEZETÉSEN ÉRTÉK, LEMONDOTT AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTTÁRCA RMDSZ-ES ÁLLAMTITKÁRA

„Kiitta magát” a tisztségéből Olteán
Ittas vezetésen érték, ennek nyomán 
lemondott tisztségéről Olteán Cson-
gor, az ifj úsági és sportminisztérium 
RMDSZ-es államtitkára.
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I ttas vezetésen érték, ennek nyomán 
lemondott tisztségéről Olteán Cson-
gor, az ifj úsági és sportminisztérium 

RMDSZ-es államtitkára. A politikus, 
aki egyben a Magyar Ifj úsági Értekezlet 
(Miért) elnöke is, pénteken tudatta kö-
zösségi oldalán, hogy aznap hajnalban 
ittas vezetésen érték tetten Sepsiszent-

györgyön. „Nincs mentségem a tettemre, 
amiért vállalom a következményeket. Az 
ittas vezetés semmilyen körülmények 
között nem elfogadható, az esetemben 
kiváltképp nem, hiszen összeegyeztet-
hetetlen közszereplői minőségemmel is. 
Nem szeretnék rossz üzenetet továbbí-
tani a fi atalok felé, éppen ezért az első 
dolgom az volt, hogy beadtam a lemon-
dásomat az államtitkári tisztségemről” – 
fogalmazott Olteán.

A bejelentésre reagálva Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ elnöke, miniszterelnök-he-
lyettes közölte: elfogadta az államtitkár 
lemondását, és továbbküldte a minisz-
terelnöknek. „Olteán Csongor tette elfo-

gadhatatlan, ezért ő vállalta a következ-
ményeket. Az esetet a továbbiakban nem 
kommentáljuk” – szögezte le Kelemen.

A Krónika a Kovászna megyei ren-
dőr-főkapitányságtól úgy értesült, hogy 
Olteán Csongort pénteken hajnalban 4 
órakor állították meg a sepsiszentgyörgyi 
rendőrök ellenőrzésre. A rendőrség a po-
litikus neve említése nélkül közölte: a 32 
éves sofőr lehelete alkoholszagot árasz-
tott, ezért légalkoholszondával tesztelték. 
A szonda 0,43 milligramm/liter légalko-
hol-koncentrációt mutatott ki, a járműve-
zetőt ezt követően bekísérték vérvételre. 
Az ügyben ittas vezetésével gyanújával 
indult eljárás.
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Magyar szemmel. Az Összetartozás emlékhelye mellett fényképkiállítás nyílt
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A megmaradás mellett az újjáépítés gon-
dolata volt a középpontban az ország-

szerte és a határokon túl tartott megemléke-
zéseken pénteken, a nemzeti összetartozás 
napján, az első világháborút lezáró trianoni 
békeszerződés aláírásának 101. évforduló-
ján. A magyar nemzet megmaradt, azok, aki-
ket elszakítottak tőlünk fi zikai valójukban, 
lélekben mindig is velünk maradtak – mond-
ta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rá-
dió Jó reggelt, Magyarország! című műsorá-
ban pénteken a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából. A kormányfő kijelentette, van 
egy nagy nemzet, amely messze túlnyúlik az 
országhatárokon. És ennek a lelki közösség-
nek a megőrzése – az elmúlt nehéz száz év 
ellenére – mégis csak sikerült – hangoztatta.    
Orbán Viktor azt mondta, hogy a nemzeti 
összetartozás gondolata erős, erősebb, mint 
a korábbi évtizedekben bármikor is volt. Mi-
közben nem fogjuk elfelejteni mindazt, ami 
történt, nem akarjuk örökre vereségre ítélt 
népnek tekinteni magunkat. Erősek, sikere-
sek akarunk lenni, részben azok is vagyunk. 
Miért ítélnénk magunkat vereségtudatra? 
– fogalmazott a miniszterelnök. Kiderült – 
folytatta –, hogy a szomszédaink is, akikkel 
Trianon okán van is számos vitánk az ott élő 
magyarok jogait illetően, az erőt és a sikert 
respektálják. Amióta sikerült megerősöd-
nünk, azóta javítottuk a szomszédainkkal a 
viszonyt. Egyre több szomszédunkkal egyre 
jobb kapcsolatban vagyunk, nem ellenfele-
ket gyűjtünk, hanem barátokat – jelentette 
ki Orbán Viktor.

Kövér: a nemzet a történelem
következő, „szép lapjait” fogja írni
Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 
HírTv Magyarország élőben című műso-
rában azt mondta, tragédia történt velünk 
101 évvel ezelőtt, de túléltük. Rámutatott: 
ritkaságszámba megy, hogy egy ilyen mó-
don megnyomorítani próbált nemzet 101 év 
után köszöni szépen, jól van, túlélt több bi-
rodalmat, és most ismét úgy nézhet a jövő-
be, hogy valójában a történelem következő, 
„szép lapjait” fogja írni.

Potápi: nincs különbség
magyar és magyar között
Az emléknap alkalmából megnyílt a Magyar 
szemmel című fotókiállítás a Kossuth téren.     
Az Összetartozás emlékhelyénél látható kül-
téri tárlat a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága pályázatának 101 győz-
tes alkotásából ad válogatást. Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitiká-

ért felelős államtitkára a megnyitón elmond-
ta: szimbolikus üzenete van annak, hogy az 
Összetartozás emlékhelye mellett állítják ki 
a Kárpát-medence és a világ magyarságának 
alkotásait. „Nem kevesebbet mondanak el 
ezek a képek, mint hogy a magyarság 101 
esztendővel Trianon után is jelen van a Kár-
pát-medence minden régiójában, diaszpóra-
közösségei révén pedig világnemzetté vált” 
– fogalmazott. Mint mondta, a 101 kiválasz-
tott kép jelképezi azt a trianoni békediktá-
tum óta eltelt 101 évet, amelyet a magyarság 
határokkal elválasztva, de lélekben mégis 
együtt töltött. A 101. évforduló egyszerre je-
lenti egy évszázad lezárultát, és egy újnak a 
kezdetét – tette hozzá. „Az elmúlt 11 évben 
újjáépítettük a magyar nemzetet, és a sok 
évtizedes szétszakítottság után újra egysé-

ges magyar nemzetet, Magyarországot hoz-
tunk létre” – mondta, hozzáfűzve: a külhoni 
magyarok immáron a mindennapokban is 
megtapasztalhatják, hogy nincs különbség 
magyar és magyar között. „Az első száz év 
az újjáépítésről szólt, szóljon a következő 
száz év a felemelkedésről. Idén, a nemzeti 
újrakezdés évében arra törekszünk, hogy 
magunk mögött hagyva az elmúlt száz esz-
tendőt, a pusztító világjárványt, új korszakot 
nyissunk” – mondta. A központi programok 
a Nemzeti Színházban díszelőadással zárul-
tak, ahol Balog Zoltán református püspök, 
a Magyarországi Református Egyház zsina-
tának lelkészi elnöke úgy fogalmazott: „a 
levágott tagok élnek, mert élni akarnak. A 
magyar fájdalom életösztönünk riadója, a 
magyar bánat nem lemondó”.

A megmaradást és az összetartozást ünnepelték




