
 Külföld-Belföld 2020. március 18.
szerda 5

Hazaszökött Spanyolországból egy fertőzött román

 A spanyol hatóságok ajánlása ellenére repülővel utazott haza tegnap Spanyolország-
ból egy koronavírussal fertőzött román állampolgár. A gépen, amellyel a bukaresti 
Otopeni repülőtérre érkezett, mintegy hatvanan utaztak. A férfi  annak ellenére is ha-
zautazott, hogy a spanyol hatóságok orvosi igazolást állítottak ki, amelyben megerő-
sítették, hogy fertőzött, ezért 14 napos karantént írtak elő számára. Az egészségügyi 
igazgatóság munkatársai a repülőtérről a Matei Balș járványtani intézetbe szállították, 
a repülő utasainak pedig 14 napos házi karanténba kell vonulniuk.

 » RÖVIDEN

Dühös a KMKSZ az ukrán elnökre
az oktatási törvény aláírása miatt
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) megdöbbentőnek és 
felháborítónak tartja, hogy a jelenle-
gi válsághelyzetben Ukrajna elnöke 
módosítások nélkül írta alá a parlament 
által január 16-án elfogadott középok-
tatásról szóló törvényt, amely az ország 
alkotmányát és nemzetközi vállalásait 
semmibe véve megfosztja a nemzetisé-
gi kisebbségeket az anyanyelven való 
tanulás lehetőségétől – közölte tegnap a 
KMKSZ. Az ukrajnai magyar szervezet le-
szögezte: „módfelett aggasztónak tartja, 
hogy ígéreteivel ellentétben az új ukrán 
politikai vezetés tovább folytatja az előző 
kormányzat által elkezdett kisebbségel-
lenes politikáját”. „Az elnök által aláírt 
törvény rendkívül diszkriminatív a nem-
zetiségi kisebbségek számára, nem veszi 
fi gyelembe sem a Velencei Bizottság 
ajánlásait, sem a nemzeti kisebbségek 
javaslatait. Elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy a kárpátaljai magyarság nem lehet 
hivatalosan őshonos kisebbség saját 
szülőföldjén annak ellenére, hogy ezer 
éve itt él” – hangsúlyozta a KMKSZ.

Frontex: többen akartak
illegálisan Európába jutni
Noha januárhoz képest a múlt hónap-
ban az Európába irányuló fő migrációs 
útvonalakon az illegális határátlépések 
száma 42 százalékkal, 6200-ra esett visz-
sza, az év első két hónapjában azonban 
elérte a 16 900-at, ami 27 százalékkal ma-
gasabb az előző év azonos időszakához 
képest – közölte az Európai Unió határ- 
és partvédelmi ügynöksége hétfőn. A Gö-
rögországot érintő illegális bevándorlás 
mértéke volt a legmagasabb az Európai 
Unió területén még akkor is, hogy az a 
januári adatokhoz képest 42 százalékkal 
mintegy 2500-ra esett vissza februárban. 
2020 első két hónapjában közel hétezer 
illegális határátlépést jelentettek ezen az 
útvonalon, vagyis 16 százalékkal többet, 
mint egy évvel ezelőtt.

Jóváhagyta az orosz alkotmánybíróság
Vlagyimir Putyin újraválaszthatóságát
Jogszerűnek ismerte el az orosz alkot-
mánybíróság hétfőn az ország alaptör-
vényének módosításáról rendelkező 
jogszabályt, amely egyebek között 
lehetővé teszi, hogy Vlagyimir Putyin 
újból elindulhasson az elnökválasztáson. 
Putyin a jelenleg érvényes alkotmány 
korlátozó rendelkezése értelmében nem 
jelöltethetné magát a 2024-ben esedékes 
elnökválasztáson. Az eddigi perióduso-
kat lenullázó új szabályozás értelmében 
a hivatalban lévő államfő még két, 
egyenként hatéves ciklus erejéig lehet 
Oroszország elnöke. Vlagyimir Putyin 
immár 20 éve áll Oroszország élén.

Joe Biden győzött Washington
államban a demokrata előválasztáson
Az Egyesült Államok északnyugati Wa-
shington államában március 10-én tar-
tott demokrata párti előválasztásnak Joe 
Biden, Barack Obama korábbi elnök egy-
kori alelnöke lett a győztese. Washington 
– Észak-Dakota, Idaho, Michigan, Mis-
souri és Mississippi mellett – egyike volt 
annak a hat tagállamnak, ahol a múlt 
kedden előválasztást rendeztek, de az 
utolsó, ahol kihirdették a végeredményt 
hétfőn este. A szavazatok összeszámlálá-
sa azért tartott hosszú ideig, mert ebben 
az államban csakis levélben voksolnak. 
Joe Biden a szavazatok 37,9 százalékát 
szerezte meg, míg vetélytársára, Bernie 
Sanders vermonti szenátorra a választók 
36,4 százaléka voksolt.

EGYSZERI ALKALOMMAL ENGEDIK ÁT MAGYARORSZÁGON A HATÁRON FELTORLÓDOTT ROMÁNOKAT

Humanitárius folyosót kért Bukarest
Humanitárius folyosó kialakítását 
kérte Szijjártó Péter magyar kül-
ügyminisztertől román kollégája, 
Bogdan Aurescu, miután több mint 
háromezer román állampolgár 
rekedt az osztrák–magyar határon a 
magyar határok lezárása után.

 »  BALOGH LEVENTE

S zijjártó Péter magyar külgazdasági 
és külügyminiszternél járt közben 
román kollégája, Bogdan Aurescu, 

mivel Magyarország már hétfőn éjféltől 
lezárta a határait, és csakis a magyar ál-
lampolgárok belépését engedélyezi, ezért 
mintegy 3500 román állampolgár torlódott 
fel az osztrák–magyar határon. Tegnap 
délben csaknem húsz kilométeres torlódás 
alakult ki Hegyeshalomnál a közúti hatá-
rátkelő osztrák oldalán, az ott rekedt kül-
földiek elállták az utat, így követelve, hogy 
a magyar hatóságok engedjék át őket. A ro-
mánok azt kiabálták: „Haza akarunk men-
ni!”, illetve „Szégyelljétek magatokat!”. 
Aurescu mindezek nyomán „humanitári-
us folyosó” kijelölését kérte, hogy a román 
állampolgárok hazatérhessenek Magyar-
országon keresztül. Arra hivatkozott, hogy 
a hétfőn meghozott döntésről nem tudtak 
időben tájékozódni azok, akik addig már 
elindultak. A román külügy teljes appará-
tussal bevetette magát, hogy meggyőzze a 
magyar hatóságokat: Iulie Matei bukaresti 
külügyi államtitkár Zákonyi Botond ma-
gyar nagykövetnek is tolmácsolta a kérést, 
míg a budapesti román nagykövet a ma-
gyar külügyben tette ugyanezt.

Szijjártó Péter végül beleegyezett, hogy 
egyszeri alkalommal a határon rekedt 
románok átutazzanak Magyarországon, 
miután ennek részleteiről megállapod-
nak egymással a két ország illetékes bel-
ügyi szervei. A magyar külügyminiszter 

közölte: szerdára virradó éjjel egyszeri 
átutazást tesznek lehetővé a román és a 
bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzi-
tútvonalon. A tárcavezető kifejtette: a nap 
folyamán többször is egyeztetett telefonon 
a bolgár és a román külügyminiszterrel, 
akik azt kérték, hogy Magyarország tegye 
lehetővé az Ausztriában rekedt bolgár és 
román állampolgárok hazatérését. Szij-
jártó hangsúlyozta: „számunkra az elsőd-
leges szempont a magyar emberek egész-
ségének megvédése, ezt a célt szolgálják 
a határvédelmi intézkedéseink is”. A kül-
ügyminiszter rámutatott: ezzel együtt Ma-
gyarország elvárja, hogy mind a román, 
mind a bolgár hatóságok értesítsék saját 
állampolgáraikat a magyar határvédelmi 
intézkedésekről, arról, hogy Magyaror-
szág területére csak magyar állampolgár 
léphet be személyi forgalom keretében.

Bogdan Aurescu úgy vélekedett: az 
időpont túl késői a hétfő este óta a ha-
táron várakozó románok számára. Az 
érintettek legtöbbje vendégmunkás, 
többnyire Németországban, és egy ré-

szük Franciaországban dolgozott, és va-
lószínűleg a határnál szembesültek az-
zal, hogy Magyarország lezárta határait 
a külföldiek előtt.

Magyarország hétfőn éjféltől zárta le 
határait a külföldről érkező nem magyar 
állampolgárok előtt. Az erről szóló dön-
tést Orbán Viktor miniszterelnök aznap 
délelőtt jelentette be az Országgyűlésben. 
A jövőben csak magyar állampolgárok lép-
hetnek be az ország területére. A korláto-
zás csak a személyforgalomra vonatkozik. 
Ennek kapcsán Menczer Tamás tájékozta-
tásért és Magyarország nemzetközi megje-
lenítéséért felelős államtitkár a parlament 
népjóléti bizottságának tegnapi ülésén 
közölte: a Magyarországot átszelő, a szom-
szédos országokba irányuló kamionoknak 
áruforgalmi folyosókat jelöltek ki. Elmond-
ta: ez azt jelenti, hogy miután a kamion 
belép az országba, csak kijelölt útvonalon 
haladhat, és kijelölt benzinkútnál tankol-
hat, majd a szintén kijelölt határállomá-
son hagyhatja el Magyarország területét 
Szerbia, Ukrajna és Románia felé. Ezeket a 
kamionokat megjelölik – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta: a nem-
zetközi közúti, vasúti és légi személyfor-
galmat felfüggesztették, de a Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőteret nem zárták le, 
a magyar állampolgárok hazajöhetnek. 
Változatlanul érvényben van az a rendel-
kezés, hogy annak, aki Olaszországból, 
Kínából, Dél-Koreából, Izraelből, Iránból 
érkezik, kéthetes hatóságilag elrendelt ott-
honi karanténba kell vonulnia.

Torlódás. Magyar rendőrök sorfala Hegyeshalomnál az osztrák–magyar határon

Kiengedték a kábítószerügyletbe keveredett exkémet
 » B. L.

E lőzetes letartóztatásból hatósági fel-
ügyelet alá került Gelu Oltean, a bel-

ügyminisztérium hírszerző szolgálatának 
kábítószer-kereskedelem alapos gyanújával 
őrizetbe vett volt parancsnoka, akit élet-
társával, valamint egy brit állampolgárral 
együtt még december közepén vettek őrizet-
be. A három személy szabadon engedéséről 
és hatvannapos hatósági felügyelet alá he-
lyezéséről a ploiești-i táblabíróság döntött 
hétfőn este.

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes 
Ügyosztály (DIICOT) még decemberben arról 
számolt be, hogy brassói kirendeltségének 
munkatársai egy magas kockázatú kábító-
szer-kereskedelem kapcsán zajló bűnvádi 
eljárással összefüggésben őrizetbe vettek 

három személyt. A nyomozó hatóság szerint 
a gyanúsítottak egy Dâmboviţa megyei tele-
pülésen található lakóházban rendszeresen 
rendeztek drogszeánszokat, amelyek részt-
vevői dimetiltriptamin (DMT) nevű pszicho-
aktív kábítószert fogyasztottak.

A belügyi hírszerzés egykori vezetőjé-
vel együtt vizsgálati fogságba helyezte a 
brassói törvényszék Vanessa Younesst és 
egy brit állampolgárságú férfi t, Thomas 
Lishmant. Sajtóértesülések szerint Gelu 
Olteanék a barátnője által működtetett Bu-
karest környéki wellnessklinikán folytattak 
úgynevezett kezeléseket különböző szemé-
lyek részére, akiket rendszeresen elláttak 
kábítószerrel. A klinika „páciensei” 500 eu-
rót fi zettek alkalmanként, amelyeken adott 
esetben többtucatnyian is részt vettek. Lish-
man állítólag egyfajta sámánként viselke-

dett a klinikán. A bíróság mostani döntése 
értelmében a három érintettnek mindany-
nyiszor jelentkeznie kell az ügyészségen és 
a bíróságon, amikor beidézik őket, emellett 
előzetesen tájékoztatniuk kell a hatóságot 
lakhelyváltozás esetén. Oltean és Youness 
találkozhat egymással, de Lishmannel 
semmilyen formában nem kommunikálhat-
nak, mint ahogy a tanúkkal sem.

Gelu Oltean a 2012 áprilisa és 2014 júliusa 
közötti időszakban irányította a belügymi-
nisztérium keretében működő információs 
és biztonsági szolgálatot (DIPI), hat évvel 
ezelőtt Victor Ponta akkori kormányfő vál-
totta le tisztségéből. A bennszülött amazo-
nasi indián kultúrák a DMT-t az ayahuasca 
nevű sámánisztikus főzet fő összetevője-
ként fogyasztják spirituális, illetve gyógyí-
tási céllal. 
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