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A kárpátaljai fellebbviteli bíróság zár alá 
helyezte Brenzovics László, a Kárpát-

aljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnökének otthonában tartott házkutatás-
kor lefoglalt vagyontárgyakat – tájékoztatott 
közleményében a törvényszék. Az UNIAN 
ukrán hírügynökség által hétfőn késő este 
idézett törvényszéki közlemény szerint azért 
vették zár alá a vagyontárgyakat, mert tár-
gyi bizonyítékként szolgálnak a bűnvádi 
eljárásban. Brenzovics László otthonában 
és több kárpátaljai magyar intézményben 
november 30-án tartott házkutatást a Ukrán 
Biztonsági Szolgálat (SZBU) – emlékeztet az 
MTI. A házkutatások során, a kelet-ukrajnai 
zaporizsjei bíróság egy korábban szepara-

tizmus vádjával megnyitott büntetőügyre 
hivatkozó döntése alapján olyan tevékeny-
ségre kerestek bizonyítékokat, amely az or-
szág területi egységének megbontására és 
a határok erőszakos megváltoztatására, az 
állam megkárosítására irányul. Az előzmé-
nyekhez tartozik, hogy a kárpátaljai Szürte 
településen október végén megválasztott 
magyar nemzetiségű helyi képviselők az 
ünnepélyes beiktatási ülésen – november 
21-én – elénekelték a magyar himnuszt, 
az esetről titokban készített videófelvétel 
készült, és napvilágra került. Az SZBU de-
cember 1-jén közölte, hogy megindította a 
vizsgálatot annak kiderítésére, jogszabályba 
ütköző volt-e a magyar himnusz eléneklése 
az ülésen. Még aznap a Volodimir Zelensz-
kij ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája 

parlamenti frakciójának két tagja, Vitalij 
Bezhin és a párt frakcióvezetője, Olekszandr 
Kornyijenko nyilvánosságra hozta, hogy ők 
fordultak ez ügyben az SZBU-hoz. Az SZBU 
megerősítette, hogy hazaárulás, továbbá 
Ukrajna területi integritásának megsértése 
és dokumentumhamisítás címén eljárást in-
dítottak szürtei kistérségi képviselők ellen. A 
KMKSZ december közepén nyilatkozatban 
ítélte el azt, hogy hazaárulás címén és még 
további vádpontokban indított büntetőel-
járást az SZBU a szürtei képviselők ellen. A 
szövetség úgy vélte, hogy a szürtei eset is a 
koholt politikai vádak alapján tervszerűen 
felépített eljárásnak a része, amelynek célja 
a magyar szervezetek tevékenységének elle-
hetetlenítésén túl a kárpátaljai magyarság és 
vezetőinek megfélemlítése. 
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Reformok nélkül a Moldovai Köztársaság 
nem lesz képes fenntartható fejlődést 

megvalósítani – jelentette ki tegnap Klaus 
Iohannis román államfő Chișinăuban, ahol 
Maia Sandu nemrég megválasztott moldovai 
elnök meghívására tett hivatalos látogatást.

Iohannis a Sanduval folytatott megbe-
szélést követően arról értekezett: az elnök-
választás eredménye jelzi az irányt, amely 
felé az ország polgárai szerint Moldovának 
tovább kell haladnia, és reményét fejezte ki, 

hogy a politika nem ellentétes irányba halad 
majd. Iohannis szerint a moldovaiak többsé-
ge az európai integrációs értékeknek megfe-
lelő demokratikus reformok mellett tette le a 
voksát. Ezért megjegyezte: Moldova csakis 
akkor lehet valóban európai, virágzó, stabil 
és ellenállásra képes ország, ha teljes egé-
szében megvalósítja az Európai Unióval alá-
írt társulási szerződésben rögzített reformo-
kat. Úgy vélte, a demokratikus alapértékek 
tiszteletben tartása, szilárd jogállamiság, 
független igazságszolgáltatás és hatékony 
korrupcióellenes küzdelem nélkül Moldova 

nem lesz képes fenntartható fejlődésre. A ro-
mán elnök egyúttal támogatásáról biztosí-
totta partnerét ezen törekvések megvalósítá-
sában, és közölte: Románia mintegy 200 000 
adagnyi koronavírus-oltást küld Moldovába, 
valamint szakembereket is, akik az oltá-
si kampány kidolgozásában segédkeznek 
majd. Maia Sandu kijelentette: új szakaszba 
lépnek a két ország közötti kapcsolatok, mi-
közben Moldova kilép a „nemzetközi elszi-
geteltségből”, és ismét kapcsolódni kíván az 
európai térséghez, valamint szomszédaihoz 
és stratégiai partnereihez.

Folytatódik a kárpátaljai magyarok vegzálása

Reformot követelt, és vakcinát ígért Iohannis

Tovább csökkent a fertőzési ráta az országban

Csökkenő trendet mutat a koronavírus-járvány a karácsonyi ünnepnapok után megnöve-
kedett számú tesztek fényében: a tegnapi adatok szerint 24 óra alatt 24 242 tesztből 4637 
lett pozitív, ami 18,86 százalékos arány. Múlt keddhez képest jobb a kép: akkor keve-
sebb, mint 23 844 tesztből 5009 lett pozitív, ez pedig 21,01 százalékos arányt jelent. Ezzel 
az aktív fertőzöttek száma már 623 066. Tovább csökkent ugyanakkor az aktív fertőzöttek 
száma, miután a gyógyultak száma 5921 fővel 549 262-re nőtt. Mindeközben még mindig 
meglehetősen sok a halott: újabb 135 fertőzött hunyt el a kór szövődményeiben, akik 
közül 129-en voltak krónikus betegek. Az elhunytak száma ezzel már 15 469. A kórházak-
ban 9628 fertőzöttet ápoltak, közülük 1162-t intenzív osztályon – ez a szám is csökkenést 
jelent az előző időszakhoz képest. Házi elkülönítésben 33613, intézményesben 9429 fer-
tőzött tartózkodott, míg otthoni karanténban 52 355, hatóságiban pedig 66 személy volt.

LÉGI ÚTON ÉRKEZETT KOLOZSVÁRRA, TEMESVÁRRA ÉS BUKARESTBE AZ OLTÓANYAG

Befutott a vakcina újabb adagja

Segítség szárnyakon. Az oltások légi úton érkeztek Erdélybe és a Bánságba

Megérkezett az országba a koro-
navírus elleni oltások első, je-
lentősebb adagja: tegnap három 
repülőgéppel összesen mintegy 
140 ezer adag vakcina landolt.
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A szombati, szimbolikus mennyi-
ségű, tízezres szállítmány után 
tegnap megérkezett Romániában 

a koronavírus elleni oltóanyag első je-
lentősebb mennyiségű adagja: több mint 
140 ezer adagnyi vakcinát szállított az 
országba a gyártó Pfi zer–BioNTech. Ösz-
szesen három szállítmány érkezett: az 
első, kora reggel Bukarestbe, a másik ket-
tő pedig a délelőtt folyamán Kolozsvárra 
és Temesvárra. A vakcinákat az említett 
városokban kialakított raktárakba szállí-
tották, ezekből szállítják tovább más váro-
sok oltóközpontjaiba. A legnagyobb raktár 
Bukarestben, a Cantacuzino Intézetben 
található, ahova tegnap 40 000 adagnyi 
vakcinát szállítottak. Az intézet szóvivője, 
Romeo Feraru tegnap, a szállítmány átvé-
telekor elmondta: a raktárban akár másfél 
millió adagnyi vakcinát is képesek tárolni.

A vasárnap elkezdődött oltási kampány 
folyamatosan zajlik, hétfő estig több mint 
2000 egészségügyi dolgozót oltottak be. 
Eddig egyetlen mellékhatásról szóló hír 
érkezett: egy Kolozs megyei ápolónőnél 
enyhe allergiás reakció jelentkezett. A 
hivatalos közlés szerint ez a gyógyszeres 
kezelés nyomán megszűnt. Az ápolónő 
egyébként allergiás, amiről tudtak is, az 
oltás beadása ugyanakkor nem volt ellen-
javallott. Mint ismeretes, az első körben az 

egészségügyi dolgozókat oltják be, majd a 
kockázati csoportok – krónikus betegek és 
idősek –, illetve a stratégiai ágazatokban 
dolgozók következnek. A lakosság széles  

AZkörű oltása várhatóan áprilistól kez-
dődik, és a hatóságok célja az, hogy hat 
hónap alatt elérjék a nyájimmunitáshoz 
szükséges 60–70 százalékos átoltottságot.
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Földrengés rázta meg Horvátországot,
Magyarországon is érezték
Újabb, 6,3-as erősségű földrengés 
rázta meg Horvátországot tegnap kora 
délután, a természeti katasztrófának egy 
gyermekáldozata van, sérültek is lehet-
nek – közölte a helyi sajtó. A földrengés 
epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a 
közép-horvátországi Petrinja közelében 
volt, ahol több épület is összedőlt.  Pet-
rinjában egy férfi t autójából mentettek 
ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy 
másik összedőlt házból egy apát és egy 
gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt 
súlyos sérüléseibe. A romok eltakarítá-
sára katonai alakulatokat vezényeltek. 
Magyarország több pontján is kisebb 
földrengést észleltek az emberek. A föld-
rengést lehetett érezni egyebek mellett 
Budapesten, Érden, Veszprémben, a 
Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is.

Módosították a kormány szerkezetét
A kormány és a minisztériumok struk-
túráját szabályozó sürgősségi rendeletet 
fogadott el hétfő esti ülésén a kabinet. A 
rendelet értelmében a miniszterelnök-he-
lyettesek feladatkörét a miniszterelnök 
döntése alapján szögezik le, és a tevé-
kenységükhöz szükséges kiadásokat az 
állami költségvetésből, a kormányfőtit-
kárság költségvetésén keresztül biztosít-
ják. Egyes minisztériumok átszerveződ-
nek: a gazdasági, energiaügyi és üzleti 
szféráért felelős minisztériumot például a 
gazdasági, vállalkozásügyi és turisztikai 
minisztérium váltja fel, külön energia-
ügyi tárca jön létre, az oktatás és kutatás 
területeivel ezentúl nem egy, hanem 
két külön minisztérium foglalkozik: a 
tanügyminisztérium, illetve a kutatásért, 
innovációért és digitalizációért felelős 
tárca. A sürgősségi kormányrendelet 
hatályba lépése után 30 napon belül a 
minisztereknek javaslatokat kell tenniük 
az alárendeltségükbe tartozó intézmé-
nyek és hatóságok átalakításáról.

EU: engedjék el a kínai újságírónőt!
Nyilatkozatban szólította fel a kínai 
hatóságokat tegnap az Európai Unió 
külügyi szolgálata arra, hogy engedjék 
szabadon Csang Csan újságírónőt, akit 
előző nap Sanghajban négy év börtön-
büntetésre ítéltek, mivel az év elején a 
vuhani koronavírus-járvány kitörése 
korai szakaszáról tudósított. A 37 éves 
nő, akit május közepén vettek őrizetbe, 
olyan videókat tett közzé az interneten, 
amelyek egyebek mellett a túlterhelt 
vuhani kórházakba nyújtottak bepillan-
tást, ezért a bíróság bűnösnek találta 
„viták szításában és bajkeverésben”. 
A közlemény szerint hiteles források 
támasztják alá, hogy Csangot fogva 
tartása alatt kínozták és bántalmazták a 
hatóságok, egészségi állapota súlyo-
san romlott, így rendkívül fontos hogy 
megfelelő orvosi segítséget kapjon. A 
külügyi szolgálat felhívta a fi gyelmet 
Csü Ven-seng emberi jogi ügyvéd eseté-
re is, akit a Csiangszui Felső Népbíróság 
december 13-án ítélt négy év börtön-
büntetésre, anélkül hogy a tisztességes 
tárgyaláshoz való jogát biztosította 
volna. Venseng pályafutása során több 
alkalommal képviselte a bíróság előtt 
polgárjogi aktivisták, és a kínai hatósági 
erőszak áldozatainak ügyét. Az uniós 
testület kiemelte: mély aggodalomra 
ad okot a véleménynyilvánítás szabad-
ságának és az információkhoz való 
hozzáférésnek a korlátozása, továbbá az 
újságírók megfélemlítése és megfi gyelé-
se, valamint a jogvédők elleni hatásági 
elnyomás növekedése a Kínai Népköz-
társaságban.




