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Berlin: mindenkinek rossz lenne
a balkáni határok módosítása
Mindenkinek rossz lenne a határok 
módosítása a Balkánon – jelentette ki a 
német külügyminiszter tegnap Berlin-
ben, hangsúlyozva, hogy hazájának 
semmi köze a volt Jugoszlávia térségé-
nek újrarendezéséről szóló, ismeretlen 
szerzőjű informális diplomáciai feljegy-
zéshez, amely a napokban bukkant fel 
a nemzetközi sajtóban. Heiko Maas az 
észak-macedóniai külügyminiszterrel, 
Bujar Oszmanival folytatott megbeszélé-
se után közösen tartott sajtótájékoztatón 
kérdésre válaszolva kijelentette, hogy 
tárgyalni sem szabad a csupán „üres 
szavakat” tartalmazó dokumentumról. 
A régióra vonatkozó német külpolitika 
alapvetése, hogy „el a kezekkel a hatá-
roktól” – mondta a német diplomácia 
vezetője. Kifejtette, hogy a Nyugat-Balkán 
egészét érintené, és a térség viszonyrend-
szerében kialakult összes kapcsolatra 
hátrányos hatással lenne, ha bárhol 
módosítanák a határokat. Hozzátette: 
ha esetleg híresztelések jelennének 
meg arról, hogy Németország bármilyen 
formában részt vett a Nyugat-Balkán 
újrafelosztásáról szóló non-paper típusú 
diplomáciai dokumentum összeállítá-
sában, akkor csakis „fake news-ról”, 
álhírekről lenne szó. Az áprilisban 
felbukkant dokumentum szerint a térség 
stabilitásának biztosításához etnikai 
alapon át kell rajzolni a volt Jugoszlávia 
területén kialakult országok határait. Így 
Észak-Macedónia és Montenegró egyes 
részeit, valamint Bosznia-Hercegovina 
teljes egészét fel kell osztani Horvátor-
szág és Szerbia között, Koszovót pedig 
hozzá kell csatolni Albániához.

Iohannis: a járvány után felépíthetjük
az országot, amire vágyunk
Üzenetet tett közzé Klaus Iohannis 
államfő május elseje, a munka ünnepe 
alkalmából. Iohannis arra emlékeztet, 
hogy az emberhez méltó munkakö-
rülmények, a méltó fi zetés és a nemek 
közti egyenlőség nem volt mindig 
magától értetődő. „Világszerte a nők és 
férfi ak munkáját és áldozatvállalását 
ünnepeljük ma, május elsején. Fontos, 
hogy ne felejtsük el, milyen nehéz 
volt a történelem során olyan jogokat 
elérni, amelyek ma már magától értető-
dőnek tűnnek számunkra: tisztességes 
munkakörülményeket, az erőfeszítés 
mértékének megfelelő, korrekt fi zetést 
és a nemek közötti egyenlőséget” – 
olvasható az elnök Facebook-oldalán. 
Iohannis hozzáteszi, hogy a Covid–19 
járvány utáni időszakban a társada-
lomnak lehetősége nyílik felépíteni azt 
a Romániát, amelyre vágyik.

Dobrev Klára a DK miniszterelnök-
jelöltje az ellenzéki előválasztáson
A Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát, 
a párt EP-képviselőjét indítja minisz-
terelnök-jelöltként a magyarországi 
ellenzéki pártok őszre tervezett elővá-
lasztásán.     A kormányfő-jelölt szemé-
lyét hivatalosan vasárnap jelentették be 
online közvetített rendezvényen. Dobrev 
Klára az eseményen azt mondta, elfo-
gadta a párt elnökségének felkérését, 
és készen áll az indulásra. Úgy fogalma-
zott: kész arra, hogy egyesítse az Orbán 
Viktorral szemben álló ellenzéki sokasá-
got, és kész arra is, hogy jövő tavasszal 
legyőzze a jelenlegi miniszterelnököt 
és „velejéig romlott rendszerét”. Szavai 
szerint a következő kormánynak vissza 
kell vinnie Magyarországot a történe-
lem főutcájára, és a „mi tájainkon ezt a 
főutcát úgy hívják, hogy Európa”.

700 alatt az új fertőzöttek száma

Jelentősen csökkent az egy nap alatt 
koronavírussal diagnosztizáltak száma, 
a tegnapi adatok szerint ugyanakkor ez a 
járvány visszaszorulása mellett annak is 
betudható, hogy az ortodox húsvét miatt 
a tesztek száma is kisebb. Csupán 5992 
tesztet végeztek – ebből 2731 PCR-, 3259 
pedig antigénteszt volt –, amiből 682 lett 
pozitív, nyolc hónap után először küldve 
ezer alá a napi esetszámot. Ez 11,38 
százalékos arány. A fertőzöttek száma 
vasárnap 1083, szombaton 1307, pénte-
ken pedig 1636 volt. Az igazolt fertőzöt-
tek száma ezzel 1 058 337. A gyógyultak 
száma 2243 fővel 997 749-re nőtt. A kór 
szövődményeiben 98 fertőzött hunyt el – 
közülük 88-an voltak igazoltan krónikus 
betegek –, ezzel az elhunytak száma 
28 380. A kórházakban 8083 fertőzöttet 

ápoltak, közülük már csak 1214-et inten-
zív osztályon.

JÚNIUSIG BE KELLENE OLTANI A LAKOSSÁG 30 SZÁZALÉKÁT, DE ADDIG FEL KELL PÖRGETNI A FOLYAMATOT

Regionális lazítások jöhetnek
Ahogy a megszorítások, úgy a 
június elsejétől esedékes lazítások 
is jöhetnek regionálisan lebontva, 
az egyes települések átoltottsági 
rátájától függően – jelentette be 
Raed Arafat katasztrófavédelemért 
felelős belügyi államtitkár. Ehhez 
ugyanakkor szükséges lenne az 
emberek oltakozási kedvének 
növelése.

 » BALOGH LEVENTE

M iközben az elmúlt napokban – 
vélhetően az ortodox húsvétnak 
is betudhatóan – csökkent a 

naponta beoltottak száma, Raed Arafat 
katasztrófavédelemért felelős belügyi ál-
lamtitkár arról beszélt: ha sikerül elérni 
június elsejéig a lakosság 30 százaléká-
nak beoltását, az olyan lazításokat hoz-
hat a koronavírus-járvány terjedése ellen 
bevezetett korlátozásokban, mint a szín-
házak, mozik és előadótermek megnyitá-
sa, és akár régiónként eltérő időpontban 
is jöhetnek a könnyítések. Arafat Digi 

24 hírtelevíziónak nyilatkozva elmond-
ta: amint a lakosság 30 százalékát beol-
tották, a kormány könnyítéseket vezet 
be. Indoklásként Izrael példáját hozta 
fel, ahol 30 százalékos átoltottság után 
jelentősen esett a fertőzöttek száma. A 
belügyminisztérium államtitkára hozzá-
tette: amint elérik a 60 százalékos átol-
tottságot, további lazítások következnek. 
Arafat azt sem zárta ki, hogy a lazításo-
kat ne országosan, hanem az átoltott-
ság függvényében régiónként eltérően 
vezessék be. „Ahogy a korlátozásokat 
is zónánként vezettük be, a lazítások is 
lehetnek zonálisak” – szögezte le Raed 
Arafat. Mint ismeretes, a június elsejei 
lazításokról Florin Cîţu miniszterelnök 
beszélt. A kormányfő ehhez azt szabta 
feltételül, hogy addigra a lakosság 30 
százaléka – 5 millió ember – már be le-
gyen oltva.

Ennek érdekében viszont fel kell pörget-
ni az oltási kampányt, amely a hétvégén 
alaposan leült. Miközben korábban volt 
már olyan nap, amikor több mint 90 ezer 
személy kapta meg a vakcinát Romániá-
ban, szombaton 60, vasárnap csupán 41 
ezren, tegnap pedig 66 ezren vették fel 
az oltást, így jelenleg mintegy 3,37 millió 

beoltottat tartanak nyilván Romániában. 
A tegnap esti közlés szerint ugyanakkor 
átlépte a kétmilliót a mindkét adaggal be-
oltottak száma.
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Soviniszta provokáció. Az ismeretlen szerzők halállal fenyegetik a magyarokat

Fenyegető tartalmú, magyarellenes falra-
gaszok jelentek meg vasárnap, az ortodox 

húsvét hajnalán Beregszászon –  adták hírül 
tegnap magyar és ukrán nyelvű kárpátaljai 
hírportálok. „Késhegyre a magyarokkal!” – 
volt olvasható a plakátokon. Az ismeretlen 
fenyegetőzők egy hetet adtak arra, hogy a 
magyarok „elhagyják az ukrán földet”. El-
lenkező esetben, mint írták, megmérgezik 
őket, „akár a patkányokat”.– „Dicsőség a 
nemzetnek!!! Halál az ellenségre!!!” – zárult 
az üzenet.  Az eseményről az elkövetők a 
legnépszerűbb közösségi portálon osztottak 
meg fényképeket, majd miután a rendőrség 
nyomozást indított, eltávolították a bejegy-
zést. A kárpátaljai magyarok és szervezeteik, 
valamint a megyében működő magyar kül-
képviseletek korábban már több ízben kap-
tak fenyegető tartalmú üzeneteket. Legutóbb 
az ungvári járási Szürtében, illetve a bereg-
szászi járási Tiszapéterfalván jelentek meg 
magyarellenes falfi rkák. (Hírösszefoglaló)
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B rüsszelben tegnap bekérették Oroszor-
szág EU-nagykövetét, az EU illetékesei 

pedig hivatalosan is tiltakoztak, miután 
Oroszország pénteken megtiltotta a beuta-
zást az Európai Unió nyolc állampolgárá-
nak, köztük három magas rangú tisztség-
viselőnek, David Sassolinak, az Európai 
Parlament elnökének, Vera Jourovának, az 
Európai Bizottság értékekért és átláthatósá-
gért felelős alelnökének, igazságügyi biztos-
nak és Jörg Raupachnak, a berlini ügyészség 
vezetőjének.

Az orosz külügyminisztérium pénteki köz-
leményében kifogásolta, hogy az EU a közel-
múltban „illegitim” és „alaptalan” korlátozó 
intézkedéseket vezetett be orosz állampol-
gárok és szervezetek ellen. Az intézkedéssel 
sújtottak köréhez tartozik Asa Scott, a svéd 

védelmi kutatóintézet biológiai, radiológiai 
és nukleáris biztonsági laboratóriumának 
vezetője, Jacques Maire, az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése (PACE) francia kül-
döttségének tagja, Ivars Abolins, a Lett Nem-
zeti Elektronikus Médiatanács elnöke, Maris 
Baltins, a Lett Állami Nyelvi Központ igazga-
tója és Ilmar Tomusk, az észt nyelvi felügye-
let vezetője. Közleményében az orosz diplo-
máciai tárca nehezményezte, hogy Brüsszel 
minden orosz javaslatot következetesen 
fi gyelmen kívül hagy vagy elutasít, amely a 
problémák párbeszéd útján való rendezését 
szorgalmazza. A minisztérium szerint az EU 
„valódi célja az, hogy bármi áron feltartóz-
tassa” Oroszország fejlődését, és ráerőltesse 
egyoldalú világrend-koncepcióját, amely a 
„szabályokon”, nem pedig a nemzetközi jo-
gon alapul, ezzel kihívást intézve az orosz 
kül- és belpolitika önállóságához. A moszk-

vai diplomácia azzal vádolta meg Washing-
tont, hogy ebben bátorítja az EU-t, nem is 
titkolva érdekeltségét abban, hogy „Európát 
ismét az éles geopolitikai konfrontáció aré-
nájává” változtassa. A feketelistára került 
személyek kitiltását Moszkva nem indokol-
ta meg hivatalosan. A tisztségviselőknek a 
jelek szerint közük van az Alekszej Navalnij 
ellenzéki politikus megmérgezése címén 
Oroszország ellen bevezetett szankciókhoz.

A brüsszeli uniós intézmények vezetői a 
történtekre reagálva kiadott közös közle-
ményükben elítélték és elfogadhatatlannak 
nevezték Oroszország bejelentését. Kijelen-
tették: a lehető leghatározottabban elítélik 
az orosz döntést. A korlátozó intézkedések 
meghozatala „elfogadhatatlan, semmilyen 
jogi indokolást nem tartalmaz, teljes mér-
tékben alaptalan, és közvetlenül az Európai 
Uniót célozza, nem csak az érintetteket”. 

Magyarellenes falragaszok Beregszászon

Tovább mélyül az EU és Moszkva közötti konfl iktus




