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Biden elismerte az örmény népirtást,
a törökök forronganak
A török vezetés számos tagja hevesen 
bírálta, hogy Joe Biden amerikai elnök 
szombaton hivatalosan népirtásnak 
ismerte el az Oszmán Birodalom által az 
örmények ellen 1915-ben elkövetett atro-
citásokat. A török külügyminisztérium 
bekérette az Egyesült Államok ankarai 
nagykövetét. Mustafa Sentop házelnök 
tegnap a Twitter-fi ókján azt írta, Biden ki-
jelentése „politikai számítások terméke”, 
és annak se történelmi, se jogi érvénye 
nincs. Ibrahim Kalin elnöki szóvivő emlé-
keztetett, Recep Tayyip Erdogan államfő 
korábban olyan közös történészbizottság 
felállítását szorgalmazta, amely kivizs-
gálná az 1915-ös eseményeket. Süleyman 
Soylu belügyminiszter a Twitter-fi ókján 
röviden és tömören kijelentette: „az 
Egyesült Államok nem ismeri a történel-
met, mert nincs történelme”.

Radikális volt a rendőrnő gyilkosa
„Kevéssé tűnik vitathatónak”, hogy 
radikális volt az a 36 éves tunéziai férfi , 
aki több késszúrással megölte a fran-
ciaországi Rambouillet rendőrségének 
egyik adminisztratív alkalmazottját, 
de személyiségzavarokkal is küzdött – 
közölte tegnap Jean-Francois Ricard, a 
francia terrorellenes ügyészség vezetője. 
Az elkövetőt Jamel Gordeche-nek hívták, 
36 éves tunéziai állampolgár volt. 2009-
ben illegális bevándorlóként érkezett 
az országba, de azóta menedékstátuszt 
kapott, legálisan tartózkodott Franciaor-
szágban. 2020 óta tartózkodási engedé-
lye volt, és korábban nem volt ismert a 
hatóságok előtt. „Az apja elmondta, hogy 
a fi a szigorú iszlám vallásgyakorló lett 
a közelmúltban. Viselkedési problémá-
kat is említett, amelyek az év eleje óta 
jelentkeztek a fi ánál” – monda Ricard. 
A tragédia pénteken történt: a 26 ezer 
lakosú település rendőrőrsének bejá-
ratánál, a két biztonsági kapu között a 
támadó befurakodott az áldozata mögé, 
majd amikor mögöttük a kapu bezáró-
dott, késével többször megszúrta a nőt. 
Amikor a második ajtó kinyílt, az egyik 
rendőr kétszer rálőtt az elkövetőre, aki 
később életét vesztette.

Román–ukrán megállapodás
A Romániában élő ukrán, illetve az 
Ukrajnában élő román kisebbség jogaira 
vonatkozó átfogó egyezmény kidolgozá-
sáról állapodott meg pénteken Bogdan 
Aurescu és Dmitro Kuleba Bukarestben. 
A két külügyminiszter kétoldalú megbe-
szélésén Aurescu kiemelten fontosnak 
nevezte, hogy Ukrajna kötelezettséget 
vállalt az országban élő románok jogai-
nak maradéktalan biztosítására. Egyúttal 
köszönetet mondott, amiért az ukrán 
fél hozzájárult, hogy a román kormány 
ösztöndíjprogramot indítson az ukrajnai 
állami iskolák 1-4. osztályában tanuló 
román etnikumú diákok számára.

„Lejtmenetben” a napi fertőzésszám
Az elmúlt 24 óra alatt 1542 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában (12 649 
PCR-teszt és 4930 antigénteszt alapján), 
összlétszámuk jelenleg 1 046 264 – kö-
zölte tegnap a stratégiai kommunikációs 
törzs (GCS). Az országban 127, a korona-
vírussal összefüggő elhalálozást jegyez-
tek (a járvány kitörése óta összesen 27 
394-et), intenzív osztályon 1358 személyt 
kezelnek, kórházakban összesen 10 312 
beteget ápolnak. A járvány kezdete óta 
972 476 személy gyógyult ki a koronaví-
rus okozta Covid-19 betegségből, jelenleg 
46 394 aktív fertőzéses esetet tartanak 
nyilván Romániában.

NEM TETT LE A KÉTFORDULÓS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS BEVEZETÉSÉRŐL A PNL ÉS AZ USR-PLUS

Megkerülhetik partnerei az RMDSZ-t
Dan Barna miniszterelnök-helyet-
tes, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR), illetve a Szabadság, 
Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) 
fúziójából létrejött USR-PLUS 
társelnöke elismerte: a koalíciós 
megállapodást kiegészítő dokumen-
tum egyik előírása a kétfordulós 
polgármester-választás bevezetésé-
re vonatkozó indítvány parlamenti 
támogatásának módját szabályozza. 
Egy hasonló kezdeményezés miatt 
az RMDSZ tavaly hozzájárult a 
kisebbségi Orban-kormány meg-
buktatásához.
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„Ú jramelegítették” a bukaresti 
koalíció román pártjai a kétfor-
dulós polgármester-választás 

ügyét, ami újabb nézeteltérést válthat ki a 
viszályukat épp hogy lecsitító alakulatok 
között. Dan Barna miniszterelnök-helyet-
test többek között arról faggatták a napok-
ban a Digi24 hírtelevízió műsorában, hogy 
van-e összefüggés a kétfordulós polgár-
mester-választás bevezetésére vonatkozó 
kezdeményezésük és a koalíciós megál-
lapodást kiegészítő dokumentum egyik 
előírása között. Ez utóbbi előírja: ha a 
jobbközép koalícióban nincs konszenzus 
bizonyos törvénytervezetekkel vagy a kor-
mányprogramban nem szereplő témákkal 
kapcsolatban, a pártok parlamenti frakci-
ói a „koalíción kívül is felléphetnek” ezek 
érdekében, amennyiben erről előzetesen 
értesítették a partnereket. Ami gyakorla-
tilag azt jelenti, hogy a jelenleg hatalmon 
lévő pártok ellenzéki alakulatokkal is 
megállapodhatnak egy-egy törvényterve-
zet elfogadásáról.

Válaszában Dan Barna megerősítette, 
hogy a kétfordulós polgármester-válasz-
tásra vonatkozó indítványuk képezi ezen 
előírás tárgyát, az RMDSZ ugyanis már a 
koalíció létrehozásakor leszögezte, hogy 
ragaszkodik a polgármesterek egy fordu-

lóban történő megválasztásához. Az USR 
PLUS és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
azonban szükségesnek tartja ezt a refor-
mot az elöljárók legitimitásának erősítése 
érdekében. „Megegyeztünk abban, hogy 
amikor majd a parlament elé visszük az 
indítványt, nem lesz harag a koalíció-
ban, ha az más pártok támogatásával át-
megy a törvényhozáson” – fogalmazott 
Dan Barna. Megkérdezték a miniszterel-
nök-helyettestől azt is, hogy az ellenzéki 
Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
részéről számítanak-e támogatásra e te-
kintetben, mivel a szintén ellenzéki Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) köztudottan 
az RMDSZ álláspontját támogatja. Erre 
reagálva Barna rámutatott, az AUR kép-
viselőivel nem tárgyal, mert „szélsőséges 
pártnak” tartja az alakulatot.

Mint ismeretes, a bukaresti kormányt al-
kotó jobbközép politikai alakulatok a múlt 
héten úgy oldották fel a Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter menesztése nyo-
mán kirobbant válságot, hogy a koalíciós 
megállapodáshoz fűzött kiegészítésben 
pontosították együttműködésük szabá-
lyait, hogy elkerüljék a további konfl iktu-
sok kialakulását. Miközben a pártvezetők 
leszögezték, hogy a koalíció működése a 
szolidaritás és összetartás elvére alapul, 
és minden nagyszabású politikai döntést 
a koalíciós pártok egyetértésével hoznak 
meg, a tavaly decemberben kötött koalíciós 
megállapodáshoz fűzött kiegészítés immár 

felhatalmazza a koalíciós pártokat, hogy a 
partnerek által nem támogatott törvény-
kezdeményezéseikhez – fi gyelmeztetés 
után – az ellenzéki pártoknál keressenek 
alkalmi támogatást. Az RMDSZ határozot-
tan ellenzi a polgármesterek kétfordulós 
rendszerben történő megválasztásához 
való visszatérést, ez esetben ugyanis szá-
mos erdélyi településen – köztük Marosvá-
sárhelyen, Szatmárnémetiben – elszállna 
az esélye, hogy polgármestert állítson. A 
PNL és az USR-PLUS azonban prioritá-
sának tekinti a választási törvény ilyen 
irányú módosítását. Sőt a Ludovic Orban 
vezette román liberálisok 2019-ben homlo-
kegyenest más vállalást tartalmazó megál-
lapodást kötöttek az RMDSZ-szel, valamint 
az USR-rel: a magyar alakulatnak azt ígér-
ték, nem fogják kezdeményezni a válasz-
tási törvény oly módon történő módosítá-
sát, hogy két fordulóban válasszák meg a 
polgármestereket, ehhez képest az USR-rel 
kötött megegyezésben éppen ennek az el-
lenkezője szerepel.

A PSD-nek és az RMDSZ-nek tavaly feb-
ruárban közösen sikerült megakadályoz-
nia a kétfordulós rendszer bevezetését: 
miután a kisebbségi Orban-kabinet a par-
lamenti vitát mellőzve, kormányzati fele-
lősségvállalással terjesztett a parlament 
elé erre vonatkozó jogszabályt, az emiatt 
beterjesztett bizalmatlansági indítványt 
megszavazta a törvényhozás, így megbu-
kott a liberális kormány. 
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K inyithattak szombattól a vendéglá-
tóipari egységek teraszai Magyaror-

szágon, miután elérte a 3,5 milliót a ko-
ronavírus ellen beoltottak száma. Orbán 

Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban 
elmondta: ezen a héten, szerdán-csütör-
tökön meglehet a négymillió beoltott is, 
akkor megnyitják a szolgáltatások széles 
körét azok előtt, akiknek van védettségi 
igazolványuk. Megnyílhatnak a színhá-

zak, a mozik, a múzeumok, a könyvtárak, 
a tánc- és zeneművészeti események, a 
cirkusz, az edző- és fi tnesztermek, a jégpá-
lyák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a 
játszóházak, a sportesemények, a kaland-
parkok, és kinyithatnak a szállodák, az 
éttermek belső helyiségei is. A kormányfő 
– aki szombaton közösségi oldalára feltöl-
tött egy képet, amin teraszon ül és sört fo-
gyaszt – hangsúlyozta: lépésről lépésre új-
raindítják az országot. Közölte, mivel nagy 
mennyiségben érkezik vakcina a követke-
ző napokban, május közepére előállhat 
az a helyzet, hogy mindenkit beoltanak 
Magyarországon, aki regisztrált. „Akkor a 
világ bármely pontjáról jöhetnek majd ma-
gyarok és megkapják a vakcinát” – idézte 
Orbán Viktort az MTI. A kormányfő arról is 
beszélt, a vakcinák ügyében túl sok érdek 
van a háttérben, így például a gyógyszer-
gyáraké, de a geopolitikát is belekeverték 
Európában a vakcinaügybe, a politika 
felülírta az emberség szempontját, pedig 
ha életet kell menteni, nem szabad politi-
kát csinálni ebből.

Nyitás Magyarországon, előnyt élveznek a védettek
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RODan Barna (balra) és Kelemen Hunor (jobbra) eltérő állásponton a választás tekintetében

Szabad a sör. Orbán Viktor miniszterelnök teraszról posztolt fotót
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