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Az EU nem tart igényt az AstraZeneca
és Johnson & Johnson extra oltásaira
Az Európai Unió várhatóan nem tart 
igényt az AstraZeneca és Johnson & 
Johnson gyógyszergyárakkal kötött 
szerződések záradékában lehetőségként 
szereplő további, összesen 300 millió  
pótlólagos adag koronavírus elleni 
vakcinára, a kieső dózisokat az EU a 
Pfi zer/BioNTech vállalat oltóanyagával 
kívánja pótolni. Ezt az Európai Bizottság 
illetékes szóvivője közölte a Reuters 
hírügynökséggel szerdán.

Pénteken meglehet a 3,5 millió
beoltott Magyarországon
Valószínűleg pénteken elérhető lesz a 3,5 
millió beoltott Magyarországon, és az ezt 
követő napon, szombaton kinyithatnak a 
teraszok – mondta a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtöki online sajtó-
tájékoztatóján. Gulyás Gergely hangsú-
lyozta: a teraszok este fél 10-ig lehetnek 
majd nyitva, ahogy az üzletek. Egyúttal 
este 11 órára módosul a kijárási tilalom 
kezdete – közölte.

Ukrán ügynök elfogásáról számolt be Szevasztopolból az FSZB

Őrizetbe vettek Szevasztopolban egy orosz állampolgárt, aki titkos információkat adott 
át a fekete-tengeri fl ottáról az ukrán katonai hírszerzésnek – közölte csütörtökön az 
orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). Az FSZB hazaárulás címén indított bünte-
tőeljárást a gyanúsított ellen, akit a vonatkozó jogszabály értelmében 12-től 20 évig ter-
jedő szabadságvesztésre ítélhetnek. A szolgálat nem közölt több részletet a különleges 
műveletről, és nem fedte fel a fogva tartott személyazonosságát.

A NATO és az EU szolidaritását fejezte ki Csehországgal

A NATO és az Európai Unió csütörtökön  egyaránt  szolidaritását fejezte ki Csehországgal 
az Oroszországgal kialakult diplomácia feszültség miatt, és aggodalmának adott hangot 
a cseh területén elkövetett orosz destabilizáló tevékenysége miatt. A NATO és az EU 
annak kapcsán foglalt állást, hogy Prága a múlt héten 18 orosz diplomatát utasított ki, 
arra hivatkozva: megalapozott az a gyanú, hogy az oroszoknak részük volt a 2014-ben 
a vrbeticei lőszeraktárban történt robbanásokban. Válaszul Moszkva vasárnap 16 cseh 
diplomatát és 4 követségi alkalmazottat utasított ki Oroszországból. Csehország közölte: 
további orosz diplomatákat utasít ki Prágából, miután Oroszország nem teljesítette Prága 
azon követelését, hogy csütörtök délig engedélyezze a Moszkvából korábban kiutasított 
cseh diplomaták visszatérését munkahelyükre.

3000 alá csökkent az új fertőzöttek száma

Háromezer alá csökkent az egy nap alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma a csütörtöki adatok szerint: közel 37 ezer tesztből – amiből 24 867 PCR-, 12 075 
pedig antigénteszt – 2989 lett pozitív, ami 8,09 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertő-
zöttek száma 1 039 998. A gyógyultak száma 4258 fővel 959 126-ra nőtt. A kór szövőd-
ményeiben elhunyt újabb 150 fertőzött – közülük 140-en igazoltan krónikus betegek 
voltak –, ezzel az elhunytak száma 26 943. A kórházakban 11 168 fertőzöttet ápoltak, 
közülük 1405-öt intenzív osztályon. Az aktív esetek száma 53 929-re csökkent – egy 
héttel korábban ez a szám még 69 106 volt.

KLAUS IOHANNIS ÖSSZEHÍVJA A VÉDELMI TANÁCSOT AZ UKRÁN HATÁR MENTI FESZÜLTSÉG KAPCSÁN

Román aggodalmak Oroszország miatt
Összehívja jövő hétre a Legfelsőbb 
Védelmi Tanácsot (CSAT) Klaus 
Iohannis államfő, mivel a bukaresti 
illetékeseket aggasztja az Oroszor-
szág és Ukrajna között egyre növekvő 
feszültség.

 » BALOGH LEVENTE 

B ukarest is aggodalommal követi az 
Oroszország és Ukrajna közötti fe-
szültség növekedését, ezért Klaus 

Iohannis államfő jövő hétre összehívja a 
Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT), hogy 
megvitassák a helyzetet. Ezt maga az elnök 
jelentette be csütörtökön. „Jövő hétre ösz-
szehívom a CSAT ülését, amelynek témája 
kifejezetten a Fekete-tenger térségében ki-
alakult feszültség, illetve az Ukrajna keleti 
határai mentén végrehajtott orosz csapa-
tösszevonás lesz majd” – közölte Iohannis. 
Az elnök kijelentette: a helyzet aggasztó, a 
román hatóságok pedig fi gyelemmel köve-
tik a térségben kialakult helyzetet. „Nehogy 
azt higgye bárki is, hogy állunk, és mások-
tól várjuk az információt. Nem, mi szolgál-
tatunk információkat másoknak, mivel jó 
teljesítményt nyújtó szolgálataink vannak 
a térségben” – tette hozzá, megjegyezve: 
a román illetékesek nagyon jól tudják, mi 
zajlik. Iohannis szerint a helyzetet kiemelt 
fi gyelemmel kell kielemezni, nem csupán 
katonai, hanem diplomáciai szempontból 
is. „Biztosítani akarom a romániai polgá-
rokat, hogy résen vagyunk” – mutatott 
rá Iohannis. A téma kapcsán Bogdan Au-

rescu külügyminiszter is megszólalt, úgy 
vélve: Romániára nézve nem jelentenek 
közvetlen fenyegetést a Fekete-tengeren 
történt fejlemények, de meg kell szüntetni 
a feszült helyzetet. Az orosz–ukrán határon 
zajló események kapcsán Bogdan Aurescu 
egy szerda esti nyilatkozatban rámutatott, 
2014 óta nem volt példa hasonló mértékű 
orosz csapatmozgásokra, természetes, 
hogy ez aggodalmat váltott ki a NATO, az 
Amerikai Egyesült Államok és az uniós tag-
államok részéről. „Azonosítani szeretnénk 
e manőverek célját, ugyanakkor meg kell 
nézni, melyek lennének a legmegfelelőbb 
intézkedések a helyzet enyhítése érdeké-
ben” – fogalmazott a tárcavezető a Digi24 
televízió szerda esti műsorában.   Aurescu 
úgy véli, ezek a fejlemények nem jelente-
nek közvetlen fenyegetést Romániára néz-
ve, de minden, ami a Fekete-tenger térségé-
ben történik, kihatással van az euroatlanti 
biztonságra. 

Eközben Szergej Sojgu orosz védelmi 
miniszter csütörtökön elértnek nyilvání-
totta a hadgyakorlat céljait, és elrendelte 
az orosz déli és nyugati katonai körzetben 
zajló harckészültség-ellenőrzés pénteki le-
állítását.  „Úgy gondolom, hogy a váratlan 
ellenőrzés céljait sikerült teljességgel elér-
nünk. A csapatok bebizonyították, hogy 
képesek az ország védelmét megbízható-
an biztosítani” – jelentette ki a tárcaveze-
tő csütörtökön a déli katonai körzet és a 
légideszant erők hadgyakorlatát értékelő 
tanácskozáson. „Ezzel összefüggésben 
elrendeltem a déli és a nyugati katonai 
körzetben zajló ellenőrző műveletek be-

fejezését” – tette hozzá. Sojgu elrendelte, 
hogy vezérkar, valamint a katonai körze-
tek és a légideszantegységek parancsno-
kai tervezzék meg és április 23-tól kezdjék 
meg a csapatok visszavonását állandó 
állomáshelyükre, valamint készítsenek 
részletes elemzést a harckészültség meg-
lepetésszerű ellenőrzésének eredményei-
ről. Az érintett egységeknek május 1-ig kell 
visszatérniük bázisaikra. Az orosz védelmi 
minisztérium közölte, hogy a hadgyakor-
lat fő szakasza csütörtökön zajlott a Krím 
félszigeten, az opuki gyakorlótéren és a 
Fekete-tengeren a déli katonai körzet és a 
légideszant, valamint a fekete-tengeri fl ot-
ta és a kaszpi fl otta erői, a harckészültség 
meglepetésszerű ellenőrzése keretében. 
A gyakorlaton több mint tízezer katona és 
40 hadihajó, valamint 20 támogató hajó 
vett részt. Oroszország április 20–24. között 
ideiglenes repülési korlátozásokat vezetett 

be a Krím és a Fekete-tenger egyes részei 
felett, a pilótáknak szóló nemzetközi köz-
lemény (NOTAM) szerint. Korábbi közlés 
szerint április 24-től október 31-ig Moszkva 
a Fekete-tenger számos területén az orosz 
felségvizeken felfüggesztette a békés átha-
ladás jogát külföldi hadihajók és más álla-
mi tulajdonú hajók számára.

Mint arról beszámoltunk, ukrán és euró-
pai uniós illetékesek szerint Oroszország 
mintegy 150 ezer katonát és rengeteg ha-
dianyagot vont össze Ukrajna szakadárok 
uralta keleti részének határai mentén. A 
nyugati vezetők szerint Moszkva szándé-
kosan szítja a feszültséget, ezért felszó-
lították, hogy vezényelje vissza az ukrán 
határ mellé küldött csapatokat az állomás-
helyükre. Az orosz védelmi minisztérium 
a csapatmozgásokat hadgyakorlatokkal 
magyarázta, a Kreml pedig hangsúlyozta, 
hogy Oroszország nem fenyeget senkit.
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Nem kell túlbecsülni június elseje – a 
kormány által a koronavírus miatti kor-

látozások lazításának nyitányaként megje-
lölt időpont – jelentőségét – fi gyelmezte-
tett csütörtökön Klaus Iohannis államfő. 
Az elnök jelezte: ez egy olyan időpont, 
amelyen a kormány ismerteti a lehetséges 
lazításokkal kapcsolatos elemzések ered-
ményét. „Ne essünk abba a hibába, hogy 
azt hisszük: június elsején minden korlá-
tozást feloldanak. Nem így lesz” – szögezte 
le Iohannis.

Hozzátette ugyanakkor: ő maga derűlá-
tó, és hisz abban, hogy a nyár folyamán 
eljutunk minden korlátozás feloldásáig. 
Addig azonban fi gyelemmel követik a jár-
vány alakulását, azt, milyen mértékben 
csökken a fertőzöttek és a súlyos esetek 
száma.

Az államfői optimizmus némileg kincs-
tárinak tűnik, mert egy felmérés szerint a 
romániai polgároknak csupán elenyésző 
hányada szeretné beoltatni magát.

A MedLife magánklinika-hálózat által 
megrendelt felmérés szerint az idei év vé-
géig legfeljebb 5 millió ember szándékszik 
fölvenni az oltást, miközben Florin Cîţu 
miniszterelnök már június elsejére vár eny-
nyi beoltottat. Elmondása szerint ugyanis 
az ötmillió beoltott a feltétele annak, hogy 
a nyár első napjától lazítsanak a járvány 
miatt bevezetett korlátozásokon. Eddig vi-
szont csupán 2,8 millióan kaptak meg leg-
alább egy oltást, a kétszer beoltottak száma 
pedig 1,7 millió körüli.

Egyébként tegnap délután összeült a 
normalitáshoz való visszatérést szolgáló 
intézkedéseket kidolgozásával megbízott 
tárcaközi bizottság, hogy a lehetséges lazí-
tásokról tárgyaljon. Az ülés után Florin Cîţu 
is megerősítette, hogy június elsejétől nem 
oldanak fel minden korlátozást, és jelezte: 
várja a miniszterektől a javaslatot a lazítá-
sokra. Azt is közölte: június elseje még túl 
korai időpont a maszkhasználatra vonatko-
zó kötelezettség feloldására, ez csak tízmil-
lió beoltott személy esetén történhet meg.

Iohannis: ne becsüljük túl június 1. jelentőségét
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Feszült helyzet. Orosz hadihajók gyakorlatozás közben




