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Hatósági felügyelet alá helyezték
Costel Alexe jászvásári tanácselnököt
Costel Alexe, a Iaşi megyei önkormány-
zat elnöke tegnap bejelentette, hogy 
hatósági felügyelet alá helyezték, emiatt 
önként lemond a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) Iaşi megyei szervezetének elnöki 
tisztségéről, megyei tanácselnökként 
azonban továbbra is ellátja feladatait.  
Costel Alexe ellen vesztegetés elfogadá-
sa és sikkasztásra való felbujtás miatt 
indított kivizsgálást januárban a DNA. 
A korrupcióellenes ügyészek szerint 
tavaly, amikor környezetvédelmi minisz-
teri tisztséget töltött be, Alexe 22 tonna 
acéllemezt kapott egy acélgyár mene-
dzserétől a gyár üvegházhatású gázok ki-
bocsátására vonatkozó tanúsítványának 
ingyenes kiállításáért cserébe. Egyébként 
Mihai Chirica, a megyeszékhely, Jászvá-
sár polgármestere szintén felfüggesztette 
városi elnöki tisztségét egy ellene zajló 
korrupciós ügy miatt.

Moszkva szlovák és balti
diplomatákat utasított ki
Kölcsönösségi alapon három szlovák, két 
litván és egy-egy lett és észt diplomatát 
utasított ki tegnap az orosz külügymi-
nisztérium. A három baltikumi ország 
pénteken jelentette be, hogy kiutasít 
négy orosz diplomatát. Szlovákia csütör-
tökön közölte, hogy nemkívánatos sze-
mélynek minősített három orosz külkép-
viseleti alkalmazottat, és az intézkedés a 
Csehország iránti szolidaritás megnyilvá-
nulása. Prága április 17-én azzal vádolta 
meg Moszkvát, hogy felelősség terheli a 
vrbeticei hadianyagraktárban 2014-ben 
történt robbanásért, és kiutasította az 
orosz nagykövetség 18 munkatársát, 
akiket hírszerzőknek minősített.

Az indiai vírusvariáns legalább
17 országban már jelen van
Legalább 17 országban van jelen a 
koronavírus indiai variánsa, amely 
vélhetően felelős az Indiában kialakult 
egészségügyi válságért – közölte kedden 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO). 
A hivatalosan B.1.617 jelű vírusvariánst 
összesen több mint 1200 DNS-szálban 
mutatták ki. A legtöbb ilyen DNS-kódsort 
Indiából, Nagy-Britanniából, az Egyesült 
Államokból és Szingapúrból töltötték fel 
az infl uenzavírusok DNS-adatait gyűjtő 
GISAID globális adatbázisba, de például 
Görögországból, Svájcból, Belgiumból és 
Olaszországból is. Míg a WHO korábban 
csupán érdekes variánsnak nevezte az 
indiait, most már aggasztónak, ami arra 
utalhat, hogy veszélyesebb. Ugyanak-
kor Ugur Sahin onkológus, a BioNTech 
német biotechnológiai kutatóvállalat tár-
salapítója és vezérigazgatója tegnap azt 
mondta: a Pfi zer amerikai gyógyszeripari 
társaság és a BioNTech együttműködésé-
vel kifejlesztett vakcina minden bizony-
nyal az Indiában felbukkant változata 
ellen is véd.

Uniós biztos: digitális oltási
EU-igazolványra van szükség
A nyári utazásokhoz és ahhoz, hogy az 
élet visszatérhessen a megszokott keretei 
közé, a koronavírus-járvány visszaszorí-
tását célzó biztonsági intézkedések meg-
hozatala mellett megbízható, minden 
európai uniós tagállam által elfogadott 
közös uniós, digitális oltási igazolványra 
van szükség – jelentette ki Didier Reyn-
ders, az Európai Bizottság igazságügyért 
felelős tagja Brüsszelben tegnap. A 
bizottság azt szeretné, ha az ingyenesen 
hozzáférhető, digitális zöld igazolvány-
nak nevezett dokumentum már a nyár 
elején elérhetővé válna – tette hozzá.

Csökkenőben a súlyos esetek száma

Bár az előző napihoz képest a több elvégzett teszt nyomán enyhén nőtt a 24 óra alatt 
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma a tegnapi adatok szerint, az elhunytak 
és a súlyos esetek száma is csökkent. 35 290 tesztből – ebből 25 253 PCR-, 10 037 
pedig antigénteszt – 2240 lett pozitív, ami 6,35 százalékos arány. Az igazolt fertőzöttek 
száma ezzel 1 051 779. A gyógyultak száma 3595 fővel 984 040-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 150-en hunytak el – közülük 140-en igazoltan krónikus betegek voltak –, 
ezzel az elhalálozások száma 27 833. A kórházakban 9373 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1325öt intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 40 906-ra csökkent – ez a szám 
egy héttel korábban 55 348 volt.

GYULÁN TÁRGYALT SZĲ JÁRTÓ PÉTER MAGYAR ÉS BOGDAN AURESCU ROMÁN KÜLÜGYMINISZTER

Esély a konfl iktusok megoldására
A vitás, további egyeztetést igénylő 
kérdéseket is rögzítve írta alá a két 
fél a magyar–román kisebbségi 
vegyes bizottság 2011-es, 8. ülésé-
nek jegyzőkönyvét tegnap Gyulán, 
Szijjártó Péter magyar és Bogdan 
Aurescu román külügyminiszter 
tárgyalásait követően.
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S zámos megállapodást ellátott kéz-
jegyével tegnap Gyulán Szijjártó 
Péter magyar, valamint az általa 

több ízben is „Bogdan barátomként” em-
legetett Bogdan Aurescu román külügy-
miniszter. Szijjártó elmondta, a kisebb-
ségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság 
2011-ben ülésezett utoljára, de a mostani 
megállapodás – amely rögzíti a vitás 
pontokat is – lehetővé teszi a „korábban 
megoldhatatlannak hitt kérdések” közös 
megtárgyalását és megoldását is. Kérte, 
mihamarabb hívják össze ismét a bizott-
ságot, és tárgyaljanak olyan fontos ügyek-
ről is, mint a marosvásárhelyi katolikus 
líceum további működésének kérdése.

Két új határátkelő nyílik
A politikus Aurescuval aláírta a 2004-es és 
a 2014-es, Bukarestben kelt megállapodás 
módosításáról szóló egyezményt is, ame-
lyek szavai szerint javítják a határátlépés 
gyorsaságát, és elkerülhetővé válik álta-
luk, hogy csak nagy kerülőkkel lehessen 
átjutni a magyar-román határ két oldalán, 
de egymáshoz közel fekvő településekre.
Új, állandó nyitvatartású határátkelőhe-
lyek nyílnak Elek–Ottlaka és Dombegy-
ház–Kisvarjas között – közölte. Várhatóan 
ősztől az eddigi 12 helyett 14 állandó átkelő 
lesz a magyar-román határszakaszon, a 
magyar részen a magyarok építik ki a szük-
séges infrastruktúrát. „A schengeni szer-
ződés erre kötelez minket” – fogalmazott.

Szijjártó Péter elmondta: tárgyaltak 
energiabiztonsági kérdésekről is. Egyetér-
tenek abban, hogy a klímacélok mindkét 
országnak fontosak, de az elérésükhöz 
szükség van a nukleáris energiára és a 
földgáz átmeneti energiahordozóként tör-
ténő használatára. „Nem engedjük, hogy 

Brüsszel ezt a két energia-előállítási for-
mát háttérbe szorítsa” – húzta alá. 

Kiemelte: 2024-től létrejön a harmadik 
autópálya-kapcsolat a két ország között a 
Mátészalka-Csenger-Szatmárnémeti útvo-
nalon, és 2024-re befejezik a Békéscsaba 
és az országhatár közötti vasútvonal kor-
szerűsítését, így a vasúti forgalom Buda-
pest–Bukarest–Konstanca között végig két 
vágányon haladhat.

Szijjártó Péter azt mondta, minél több 
szálon kötődik a két ország egymáshoz, 
annál nagyobb eséllyel oldják meg a 
konfl iktusokat; az előző év kihívásai, a 
pandémia pedig rávilágítottak a nemzet-
közi együttműködés, a jószomszédi kap-
csolatok jelentőségére. Emlékeztetett, tíz 
év alatt megötszörözték a Magyarországon 
élő román közösségeknek nyújtott támo-
gatást. A román ortodox egyház hétszer 
több támogatást kap most, mint 2010-ben. 
Segítik a nemzetiségi önkormányzatok ok-
tatási tevékenységét, idén 1176 diák tanul 
az általuk fenntartott iskolákban Magyar-
országon – sorolta.

Aurescu: újraindulhat
a kétoldalú kapcsolat
Bogdan Aurescu szerint is a két ország 
közötti kapcsolat újraindításának és fej-
lesztésének reményét hordozza az, hogy 
Iulia Matei államtitkár és Kalmár Ferenc 
miniszteri biztos aláírta a 2011-es bizottsá-
gi ülés jegyzőkönyvét. Elmondta, ő akkor 
társelnöke volt a bizottságnak, ezért örül, 

hogy folytatódhat a munka. Bízik a struk-
túrában is, hiszen a párbeszédben a két 
ország szakértői vesznek részt – jelentette 
ki, hozzátéve, hogy a delegációjának tag-
ja mások mellett Faragó Péter, az RMDSZ 
képviselője is.  A román miniszter szerint 
a találkozó és a vegyes bizottság újraindí-
tása a két ország stratégiai partnerségének 
jele. A gazdasági kapcsolatok elmélyítését 
pedig szerinte az szolgálná, ha a mostani 
megállapodás értelmében ősszel sikerülne 
megalapítani a magyar-román közös ke-
reskedelmi kamarát. A két ország közötti 
kereskedelmi forgalom volumene 2020-
ban 9 milliárd euró volt – jegyezte meg. 
Hozzátette: a beruházások terén van még 
tennivaló, Magyarország többet fektetett 
be az elmúlt években román területen, 
mint fordítva.  Emlékeztetett, a magyar 
kormány pénzügyi támogatást nyújt a mi-
nőségi, román nyelvű oktatásnak; a román 
kisebbség számára biztosítja a nyelvhasz-
nálati jogokat; segíti román nyelvű kiadvá-
nyok és művészeti alakulatok működését, 
továbbá Budapesten helyet biztosít egy 
ortodox templom építéséhez.

A találkozón szó volt az erdélyi gaz-
daság fejlesztését szolgáló projektről is, 
amelynek kulcsa Bogdan Aurescu szerint 
a diszkriminációmentesség, az európai 
versenyjogi szabályok betartása, valamint 
a román hatóságok bevonása az auditálás-
ba. Azt is megjegyezte, hogy adott esetben 
Románia egész területére ki lehetne ter-
jeszteni. 
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Új fejezet jöhet. Szĳ jártó Péter és Bogdan Aurescu a gyulai találkozón

 » B. L.

Nagyon valószínű, hogy eljön az a pil-
lanat, amikor a beoltottakat bizonyos 

kedvezményekkel „bátorítják” – jelentette ki 
Klaus Iohannis államfő. Az elnök kedd esti 
sajtótájékoztatóján kijelentette: az emberek 
oltakozásra való ösztönzése akár addig is 

elmehet, hogy a beoltottak könnyebben hoz-
záférhetnek bizonyos szolgáltatásokhoz.

Az elnök arra a felvetésre beszélt erről, 
hogy számíthatnak-e bizonyos ösztönzé-
sekre – érkezési utalványok, szabadnapok 
– azok, akik nem érdeklődnek az oltási kam-
pány iránt. „Az oltási kampány és az oltako-
zásra való ösztönzés azoknak szól, akik még 

nem döntötték el, hogy beoltatják magukat. 
Ugyanakkor mindenkinek meg kell értenie, 
hogy az oltakozásra való ösztönzés addig is 
elmehet, hogy a beoltottak könnyebben hoz-
záférést kapnak majd bizonyos területeken, 
miközben a be nem oltottaknak is szólnak 
majd bizonyos intézkedések”  – mondta az 
államfő. Konkrétumokról ugyanakkor nem 
beszélt. Megjegyezte ugyanakkor, hogy 
mindazok, akik beoltatták magukat, ennek 
előnyeit bizonyos adminisztratív intézke-
dések révén is érezniük kell. Emlékeztetett: 
eddig az volt a helyzet, hogy kevés oltóanyag 
állt rendelkezésre, május végére vagy júni-
us elejére azonban előáll a helyzet, amikor 
elegendő vakcina lesz majd ahhoz, hogy aki 
akarja, beoltathassa magát. Ez esetben pe-
dig a beoltottak számára bizonyos „bátorító” 
intézkedéseket hozhatnak. Iohannis egyéb-
ként arról is beszélt, hogy nem önmagában 
az oltási igazolvány a probléma, hanem az, 
hogy ez ne legyen diszkrimináció eszköze.

Kedvezmények jöhetnek a beoltottaknak




