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Fenyegető levelet kapott több ukrajnai magyar intézmény

Szĳ jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai hivatalos kĳ evi látogatásának 
előestéjén, kedden vérontással fenyegető, „Ukrajnai hazafi ak” aláírással ellátott levelet 
kapott Magyarország kĳ evi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi 
konzulátus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Egán Ede Kárpátaljai 
Gazdaságfejlesztési Központ. „Mi, ukrajnai hazafi ak közöljük veletek, hogy amennyiben 
külügyminiszteretek, Szĳ jártó Péter Ukrajnába utazik, cselekedni fogunk. Elfáradtunk 
azt szemlélni, ahogyan Magyarország megpróbálja elvenni a területünket. Cselekedni 
fogunk. Szélsőségesen keményen. Ha a miniszteretek Ukrajnába jön, nagy vérontásra 
készüljetek, magyar vér fog folyni” – áll az ukrán nyelvű levélben.  A fenyegető levélről 
szóló értesülést követően a kĳ evi nagykövetség az ügyben feljelentést tett.

 » RÖVIDEN

Antiszemitizmus elleni stratégiát
sürget Iohannis
Minél előbb el kell fogadni az antisze-
mitizmus megelőzését és felszámolá-
sát célzó országos stratégiát – kérte a 
kormánytól Klaus Iohannis államfő a 
holokauszt tegnapi nemzetközi em-
léknapja alkalmából közzétett üzene-
tében.  „Viselve annak súlyos terhét, 
hogy Románia is felelős a saját zsidó 
és roma nemzetiségű polgárai meggyil-
kolásáért, ma kegyelettel emlékezünk 
azokra, akik megjárva a poklok poklát, 
életüket vesztették, de azon kevesekre 
is, akiknek sikerült túlélniük a koncent-
rációs táborok borzalmát” – üzeni Klaus 
Iohannis. Hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy az emlékezés amellett, hogy fáj-
dalmat ébreszt, arra tanít minket, hogy 
óvakodjunk beleesni ismét a gyűlölet, 
diszkrimináció és a szélsőséges intole-
rancia azon csapdájába, amely visszave-
zethet abba a helyzetbe.

Politikai kinevezettek lesznek
a prefektusok
 Elfogadta tegnapi ülésén a román 
kormány azt a sürgősségi rendeletet, 
amelynek értelmében a megyei kormány-
megbízottak a jövőben hivatalosan is po-
litikai alapon kinevezett közhivatalnokok 
lesznek. A közigazgatási törvénykönyv 
ilyetén célú módosítása a kormányprog-
ramban is szerepel. A módosítás nyomán 
a prefektusok már politikai pártok tagjai 
lehetnek. Mint ismeretes, egy évekkel 
ezelőtti módosítás politikailag független 
közalkalmazottakká minősítette át a 
prefektusokat, ugyanakkor kinevezési 
gyakorlatuk ugyanúgy politikai alapú 
maradt, mint korábban.
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EGYESEK JOGOSULATLANUL JUTOTTAK VÉDŐOLTÁSHOZ ROMÁNIÁBAN – VITA AZ EU ÉS AZ ASTRAZENECA GYÓGYSZERGYÁRTÓ KÖZÖTT

Hatósági ellenőrzések a „potyázók” miatt

Szélsőségektől mentesen. Szĳ jártó Péter és Dmitro Kuleba a tegnapi találkozón

Ellenőrzések következnek az oltó-
pontokon, miután a nyilvántartás 
szerint több mint ezren soron kívül 
juthattak hozzá a koronavírus elleni 
oltáshoz – jelentette be tegnap Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter.

 » BALOGH LEVENTE

E llenőrzéseket rendel el Vlad Voicules-
cu egészségügyi miniszter a koronaví-
rus elleni oltóközpontokban, miután 

kiderült, hogy sokan „soron kívül” jutottak 
oltáshoz. Ezt maga a tárcavezető jelentette 
be tegnap. Voiculescu elmondta: január 
15. és 23. között 1353 olyan személy került 
be az országos oltási nyilvántartásba, aki 
a hivatalos nyilvántartás szerint csak az 
oltási kampány harmadik körében lenne 
érintett. Ezért ellenőrzések következnek az 
esetek felderítésére. „Vagy hibáról van szó, 
vagy valakik soron kívül jutottak oltáshoz. 
Jelenleg kevesebb vakcina áll rendelkezés-
re, mint ahányra szükségünk lenne, ezért 
alapvető fontosságú, hogy a hatóságok 
ne maradjanak passzívak a méltánytalan-
ságokkal szemben. Meg kell védenünk a 
sérülékeny személyeket” – szögezte le a 
miniszter.

Voiculescu közölte, ellenőrző csopor-
tokat alakítanak a tárca és a tisztiorvosi 
szolgálat együttműködésével, és ellenőrzik 
az oltópontokat, hogy kiderítsék, mi állhat 
az esetek hátterében. Leszögezte: fegyelmi 
eljárás indul az orvosok ellen, akik azon 

oltópontokat működtetik, ahol a rendel-
lenességeket tapasztalták, a kihágásokat 
pedig szankcionálni kell. Elmondta: az is 
„sérülékennyé” teszi a rendszert, hogy az 
oltási nyilvántartásban szereplők 30 szá-
zaléka nem szerepel a regisztrációs adat-
bázisban. Ez úgy fordulhatott elő, hogy 
anélkül, hogy regisztráltak volna az inter-
netes oldalon, elmennek azon oltópontok-
ra, amelyek nem kapcsolódnak az országos 
számítógépes adatbázishoz, és ott oltatják 
be magukat.

Bevetik a Modernát is
A miniszter szerint ez nagyon nagy szám, 
ezért felkérte az oltási kampányt koordiná-
ló testületet, hogy tegyen meg mindent az 
érintett oltópontok informatizálásáért. Flo-
rin Cîțu miniszterelnök tegnap bejelentette: 
a napokban megkezdik az oltást a Moderna 
által szállított oltóanyagokkal is, amelyből 
heti 14 ezer adag érkezik. A kormányfő kö-
zölte, a Moderna és az eddig használt Pfi -
zer-vakcina között semmilyen különbség 
nincs. Egyben sikeresnek nevezte az oltási 
kampányt, miután Románia az első hat eu-
rópai ország között van a beoltott polgárok 
számát tekintve. Mint elmondta, eddig a la-
kosság 2,5 százalékát oltották be. Emlékez-
tetett: minden olyan körülmények között 
történik, hogy – a többi európai országhoz 
hasonlóan – Romániának is újra kellett 
gondolnia az oltási stratégiát, miután a 
gyártól kevesebb vakcinát szállítottak.

Mint ismeretes, az oltási kampány ko-
ordinátora, Valeriu Gheorghiţă kedden 

jelentette be, hogy a vakcinahiány miatt 
halasztani kell bizonyos kategóriák beol-
tását. Ennek nyomán mától lép életbe az 
oltási korlátozás, amely annyit jelent, hogy 
a január 28. és február 11. közötti időszakra 
időpontot foglalt személyek egy részének 
foglalásait tíz nappal elhalasztják. Ez mint-
egy 35 ezer, a kulcsfontosságú ágazatokban 
dolgozó személyt érint. A 65 évnél időseb-
bek és a krónikus betegek oltása az erede-
tileg előjegyzett időpontokban folytatódik.

Nő a feszültség az EB
és az AstraZeneca között
Mindeközben az AstraZeneca gyógyszer-
gyártó ügyvezető igazgatója, Pascal Soriot 
arról beszélt: az Európai Unió jóval később 
rendelt tőle oltóanyagot, mint Nagy-Britan-
nia. Soriot a dpa hírügynökségnek adott 
interjúban – annak kapcsán, hogy a cég 
pénteken jelezte: az eredetileg tervezettnél 
az első negyedévben 60 százalékkal keve-
sebb vakcinát szállít az EU-ba – türelmet 
kért, és leszögezte: a Brüsszellel megkötött 

szerződésben nem szerepel semmilyen ha-
táridő arra nézve, mikorra kell leszállítania 
az oltásokat. Ennek ellenére az uniós ille-
tékesek most azt várják, hogy ugyanakkor 
kapják meg a szérumot, mint Nagy-Britan-
nia – holott az Európai Bizottság három 
hónappal a brit kormány után írt alá szer-
ződést a céggel. Az EB tegnapra kezdemé-
nyezett újabb egyeztetést az AstraZeneca 
képviselőivel a helyzetről, de a cég végül 
lemondta a találkozót.

Mint ismeretes, az Európai Gyógy-
szerügynökség a tervek szerint holnap 
engedélyezi a cég vakcinájának forgalma-
zását az EU területén. Az Európai Bizottság 
400 millió oltóanyag vásárlásáról kötött 
megállapodást a gyártóval. Az EB szerint 
március végéig 80 millió vakcinát várt, ám 
most várhatóan csupán 31 millió érkezik.

Eközben kiderült: a Sanofi  besegít a Pfi -
zer–BioNTech konzorciumnak a koronaví-
rus elleni oltóanyaga gyártásába, a francia 
gyógyszergyár több mint 100 millió adagot 
szállít le az Európai Uniónak 2021 végéig.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A szélsőséges elemeket, megnyilvánuláso-
kat ki kell iktatni a magyar–ukrán kétol-

dalú kapcsolatokból – hangsúlyozta Szijjártó 
Péter magyar külgazdasági és külügyminisz-
ter tegnap Kijevben, azon az online sajtótá-
jékoztatón, amelyet Dmitro Kuleba ukrán 
külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után 
tartott vendéglátójával. Szijjártó Péter el-
mondta: arra kérte hivatali partnerét, hogy 
kezdjenek közös munkába a kétoldalú kap-
csolatokban az elmúlt években feszültséget 
keltő oktatási törvény ügyében, és a két or-
szág között létrehozott közös oktatási mun-
kacsoport kezdjen konzultációkat. Hang-
súlyozta, hogyha ezeken az egyeztetéseken 
megoldást találnak, akkor „nagyon komoly 
teher kerülhet le” a kétoldalú kapcsolatok-
ról. Kuleba ígéretet tett arra, hogy a munka-
csoport hamarosan össze fog ülni. A magyar 
miniszter hozzáfűzte: ukrán partnere biz-
tosította afelől, hogy a készülő kisebbségi 
törvényről is érdemi párbeszédre kerül sor, 
amelybe bevonják a magyar nemzetiség kép-
viselőit. Kifejtette, hogy a magyar kormány a 
kárpátaljai magyar nemzeti közösségre úgy 
tekint mint összekötő kapocsra a két ország 
között, és e tekintetben mint erőforrásra. 
„Amikor mi támogatjuk a magyar nemzeti 
közösséget, akkor hitünk szerint erősítjük 
a magyar–ukrán együttműködést is. Ezért 
arra kérjük Ukrajna minden polgárát, hogy 
így tekintsen a Magyarországról érkező tá-
mogatásokra” – hangsúlyozta Szijjártó Péter. 
Dmitro Kuleba kiemelte: nincs semmilyen 
alap azt feltételezni, hogy a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség hajlana a szeparatizmus felé, 
de azt sem, hogy az ukrán állam bármilyen 
kárt akarna okozni az Ukrajnában élő ma-

gyaroknak. „Határozottan elítélek minden, 
az ukrajnai magyar kisebbséggel szembeni 
negatív megítélést, és elfogadhatatlannak 
tartok minden ukránellenes retorikát, amely 
időnként egyes politikai körökből hallha-

tó”– szögezte le. Az ukrán külügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy Magyarország változat-
lanul támogatja Ukrajna területi integritását 
és szuverenitását, továbbá Ukrajnát az Euró-
pai Unióban.

Elismeri Kijev, hogy a magyarok nem szeparatisták

18 ezer fölé emelkedett a halottak száma

Meghaladta a 18 ezret a koronavírusban elhunytak száma a tegnap közzétett adatok 
szerint. Az egy nap alatt elvégzett 33 215 tesztből 3174 lett pozitív, ami 9,56 százalé-
kos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 718 612. A gyógyultak száma 3805 fővel 
662 400-ra nőtt. Eközben a kór szövődményeiben újabb 77 személy hunyt el – közü-
lük 72 igazoltan krónikus beteg volt –, ezzel az elhunytak száma 18 015.
A kórházakban 7839 fertőzöttet ápoltak, közülük 1025-öt intenzív osztályon. Tegnap 
egyébként kiderült: újabb három személy szervezetében mutatták ki a „brit” korona-
vírust, így eddig már nyolcan kapták el ezt a mutáns változatot.




