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Választásokat nyerne Dacian Cioloş,
az USR új elnöke
Dacian Cioloş európai parlamenti képvi-
selőt választották a Mentsétek meg Romá-
niát – Szabadság, Egység és Szolidaritás 
Pártja (USR–PLUS) tagjai a pártszövetség 
elnökévé a választás második fordulójá-
ban is. A volt kormányfő 19 603
 szavazatot, ellenjelöltje, Dan Barna 
18 900 voksot kapott. Cioloş székfog-
laló beszédében az államfő-, illetve az 
önkormányzati és a parlamenti választás 
megnyerését nevezte az alakulat legfonto-
sabb célkitűzéseinek. Közölte, alakulata 
kész visszatérni a koalícióba, csatlakozva 
a PNL-hez és az RMDSZ-hez, ha olyasva-
laki tölti be a miniszterelnöki tisztséget, 
akivel együtt tudnak dolgozni. „Florin 
Cîţu semmi szín alatt nem ez a kormány-
fő” – szögezte le az újdonsült pártelnök, 
hozzátéve, az USR–PLUS megszavazza 
holnap a parlamentben a bizalmatlansági 
indítványt. A szombat-vasárnapi tisztújító 
kongresszuson megválasztották az USR–
PLUS új alelnökeit is, a tisztséget Cătălin 
Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Ionuţ 
Moşteanu, Anca Dragu, Allen Coliban és 
Claudiu Năsui tölti be. A küldöttek a párt 
névváltoztatásáról is döntöttek: ezentúl 
USR lesz a formáció neve.

Megalakult az egységes 
felvidéki magyar párt
Szövetség néven, három párt – a Magyar 
Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az 
Összefogás – összeolvadásával létrejött 
az egységes felvidéki magyar párt – jelen-
tették be az új politikai tömörülés vezetői 
szombaton az alakuló kongresszus után. 
Az új párt létrejöttét közel kétéves, több-
ször is elakadt egyeztetések előzték meg. 
A Somorjához tartozó Csölösztőn tartott 
kongresszus 140 résztvevője – az előzetes 
megállapodások alapján – Forró Krisz-
tiánt, az MKP elnökét választotta meg a 
Szövetség elnökének. A párt Országos 
Tanácsának (OT) elnöke Solymos László, 
a Most-Híd elnöke, az alakulat alelnöke 
pedig Mózes Szabolcs, az Összefogás 
elnöke lett. Forró Krisztián a Szövetség 
megalakulása után rámutatott: új kor-
szakba lépett a felvidéki magyar politika, 
és ezt a korszakot három dolog kell majd, 
hogy jellemezze, a türelem, a munka és a 
bizalom. Stratégiai céljaik közül kiemel-
te a Benes-dekrétumokban rögzített 
háborús bűnösség elvének eltörlését, a 
megyerendszer határainak a természetes 
régiók mentén történő átrendezését, va-
lamint az ország déli részének infrastruk-
turális felzárkóztatását. Forró elmondta, 
a Szövetség minden olyan szlovák párttal 
el tudja képzelni az együttműködést a 
jövőben, amely abban érdekelt, hogy 
sikeresek legyenek az ország polgárai, 
köztük az itt élő magyarok is.

Román gép zuhant le Milánóban,
nyolcan életüket vesztették
Nyolc ember életét vesztette, amikor egy 
kis méretű, román felségjelű magán-
repülőgép kétemeletes irodaépületbe 
csapódott tegnap Milánó elővárosában. 
Hírügynökségi beszámolók szerint a 
repülőgépen a pilótán kívül egy francia 
család tartózkodott, köztük egy gyermek 
is; a balesetet senki nem élte túl. A tűzol-
tóság közölte, hogy a Milánó közelében 
fekvő San Donato Milanese városában a 
becsapódáshoz közel található parkoló-
ban több gépjármű is kigyulladt a baleset 
következtében, az autókban azonban sen-
ki nem tartózkodott. Az épület, amelybe 
a gép becsapódott, épp felújítás alatt állt, 
így üres volt a baleset idején. A repülőgép 
Milánó Linate repülőteréről Olaszország-
ba, Szardínia szigetére tartott.

SZIGORÍTOTT A ROMÁN KORMÁNY, SZABADBAN IS KÖTELEZŐ A MASZK A FERTŐZÖTTEBB TELEPÜLÉSEKEN

Oltottakat nem ér korlátozás
A 6 ezrelékes fertőzöttségi arányt 
meghaladó településeken kötelezővé 
válik a maszk viselése a szabadban, 
a koronavírus ellen beoltott szemé-
lyek pedig mentesülnek más korlá-
tozások alól – tartalmazza a román 
kormány által szombaton elfogadott 
határozat. A friss negatív teszttel 
rendelkező beoltatlanokat már nem 
tekintik védetteknek a hatóságok.

» ROSTÁS SZABOLCS

N agy vonalakban az országos járvány-
ügyi operatív törzs (CNSU) javaslata-
it hagyta jóvá szombati ülésén a Flo-

rin Cîțu vezette kabinet, amely az éjszakai 
kijárási korlátozásokat kiterjesztette min-
denkire, aki nem kapta meg legalább tíz 
napja a koronavírus elleni oltás második 
(a Johnson&Johnson vakcina egyetlen) 
adagját, vagy nem szerzett ideiglenes vé-
dettséget azáltal, hogy az utóbbi fél évben 
gyógyult ki a fertőzésből. A friss negatív 
teszttel rendelkező beoltatlan embereket 
már nem tekintik védetteknek a román 
hatóságok, tehát az ilyen alapon szerzett 
uniós digitális Covid-igazolvány már nem 
nyújt felmentést a beoltatlanokra érvé-
nyes kijárási és gyülekezési korlátozások 
alól. A hivatalos közlönyben megjelent 
határozat kimondja, az adott település 
fertőzési rátájától függetlenül nyitva ma-
radhatnak az iskolák, az oktatást csak 
azokban az osztályokban, tanintézetek-
ben kell az internetre költöztetni, ame-
lyekben fertőzést diagnosztizálnak. Csak 
azokban az oktatási intézményekben tér-
nek át teljes mértékben online oktatásra, 
ahol az osztályok 50 százalékában fertőzé-
ses eseteket diagnosztizáltak.

Raed Arafat belügyi államtitkár, a ka-
tasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője 
a kormányülést követően elmondta, az 
új rendelkezés kizárólag az oltottak és a 
koronavírus-fertőzésen átesettek számá-
ra tesz lehetővé bizonyos tevékenységet, 
valamint eseményeken történő részvételt 
6 ezrelékes fertőzöttségi ráta fölött. Hoz-
zátette, a korlátozások alól azért nem 
mentesülnek a negatív tesztet felmutató 
személyek, mert ők megfertőződhetnek, 
és a hatóságok célja csökkenteni azoknak 
a személyeknek a számát, akik intenzív 
terápiás ellátásra szorulhatnak. A 12 év 
alatti gyerekekre viszont nem vonatkoz-

nak ezek a korlátozások. A kültéri maszk-
viseletre vonatkozó kötelezettség alól is 
lesznek kivételek, például sportesemé-
nyeken, parkban ez nem lesz kötelező, 
de az erre vonatkozó pontos rendelkezést 
várhatóan ma teszik közzé. A kormány-
rendelet értelmében a 6 ezrelékes fertő-
zöttségi arányt meghaladó településeken 
22 óráig maradhatnak nyitva az üzletek, 
bevásárlóközpontok, plázák hétvégi na-
pokon (péntek, szombat, vasárnap), míg 
a 7,5 ezrelékes incidenciát meghaladó 
településeken a 22 órás boltzár a hét min-
den napján érvényes. A 6 ezreléket meg-
haladó fertőzöttségi rátájú településeken 
csak hétvégén (péntektől vasárnapig), 
a 7,5 ezrelék felett pedig a hét minden 
napján korlátozzák az éjszakai (20 és 5 
óra közötti) kijárást. Lényeges szabály, 
hogy a beoltott (akik legalább 10 napja 
megkapták az oltás második adagját) és 
a fertőzésen átesett személyekre (akiknél 
több mint 15, de kevesebb mint 180 napja 

mutatták ki a koronavírus-fertőzést) nem 
vonatkoznak az adott településeken foga-
natosított kijárási korlátozások, az immu-
nizáltak tehát akkor is elhagyhatják ott-
honukat, ha egy településen esti kijárási 
tilalmat vezetnek be. Védettség nélkül 
azonban csak munkahelyi igazolással, 
vagy a sürgősséget indokló írásos nyilat-
kozattal szabad kimenni az utcára, akár-
csak a tavalyi sürgősségi állapot idején.

Kizárólag a koronavírus ellen beoltott 
személyek vehetnek részt különböző ma-
gánjellegű rendezvényeken, például es-
küvőkön, keresztelőkön, ünnepségeken. 
Ezek az események – szabadban vagy zárt 
helyen – csak reggel 5 és 24 óra között tart-
hatóak meg, a részvevők száma nem halad-
hatja meg az adott vendéglátóipari egység 
vagy helyiség kapacitásának 50 százalé-
kát, de maximum 200 főt, és csak azok ve-
hetnek részt, akik oltottak, illetve akik az 
elmúlt 180 nap során átestek a fertőzésen. 
A rendezvény szervezőinek vagy a vendég-
látóhely üzemeltetőinek ellenőrizniük kell 
a belépők megfelelő védettségét az uniós 
digitális Covid-igazolványon szereplő QR-
kód leolvasása által. Mozikban, színházak-
ban, előadótermekben szintén csak 5 és 24 
óra között szervezhetők vetítések, előadá-
sok, események, kizárólag oltottak és a 
fertőzésen átesettek számára, a részvevők 
száma itt sem haladhatja meg a helyiség 
kapacitásának 50 százalékát, és minden-
kinek kötelező a maszkviselet. Ugyanez ér-
vényes a szabadtéri művészeti, kulturális 
rendezvényekre, előadásokra is, továbbá 
a sport-, fi tnesz-, szerencsejáték-termekre, 
szabadidős központokra, konferenciák, 
szakmai rendezvények, workshopok meg-
rendezése esetében is. A sportvetélkedők 
zárt és nyílt téren egyaránt csak a terem 
vagy terület befogadóképességének 50 
százalékos kihasználásával bonyolíthatók 
le, és csak az említett két kategóriához tar-
tozó személyek vehetnek részt rajtuk.
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Ezrek tüntettek a megszorítások és a Covid-igazolás ellen

A kormány, illetve a kabinet járványügyi intézkedései ellen rendezett tüntetést 
szombaton Bukarestben több nacionalista szervezet, köztük az ellenzéki Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) és az úzvölgyi temetőgyalázásról elhíresült Nemzet 
Útja (Calea Neamului) egyesület. A Victoria-palota előtt összegyűlt mintegy 15 ezer 
demonstráló román nemzeti színű zászlókat lengetett, ortodox szentképeket és 
kereszteket emelt a magasba, és főleg a koronavírus elleni oltás „kötelezővé tétele”, 
a védettségi igazolvány bevezetése ellen tiltakozott. Transzparenseiken „Védett-
ségi igazolás nélküli szabadságot”, „Az áruló kormány rabszolgává akar tenni”, 
„Máramarosban mi pálinkával oltjuk be magunkat” feliratokat lehetett olvasni. 
George Simion, az AUR társelnöke arra hivatkozott, hogy a járványügyi intézkedések 
ürügyén alkotmányellenesen korlátozzák a gyülekezési szabadságot. Szerinte a 
kormány ellen is tüntethet több ezer ember, ha a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ötezer 
résztvevővel rendezhetett kongresszust. Alexandru Iacob, a bukaresti csendőrség 
szóvivője tegnap a Digi24 hírtelevíziónak elmondta, bírságot szabtak ki a tünteté-
sek szervezőire, mivel a hatályos járványügyi rendelkezések szerint tüntetéseket 
legfeljebb száz résztvevővel szabad szervezni. A büntetés mértékére azonban nem 
tért ki. Tüntetést rendeztek több vidéki nagyvárosban is, a Suceava megyei Radócon 
(Rădăuți) a csendőrség könnygázt vetett be a demonstrálókkal szemben.

A magasan fertőzött településeken csak oltottak látogathatják az éttermeket

Nő az intenzív ellátásra szorulók száma

A legutóbb vizsgált 24 óra alatt 8682 fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk jelenleg 1 265 827; ezt megelőzően szombaton rekordot döntött, 
12 590-nél emelkedett az újonnan azonosított betegek száma. Az ország területén 
tegnap 150 elhalálozást jegyeztek (a pandémia kirobbanása óta 37 544-et), az ál-
dozatok közül 141-en nem voltak beoltva koronavírus ellen. Intenzív osztályon 1440 
személyt kezelnek (az eddigi rekord 1531) jelenleg, és összesen 13 319 beteget ápol-
nak kórházban (az eddigi rekord 14 165). A járvány kezdete óta 1 129 096 személy 
gyógyult ki a koronavírus okozta Covid–19 betegségből.




