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Együttműködést ajánl
Putyin Bukarestnek
Együttműködést ajánlott Vlagyimir 
Putyin Romániának kedden abból az 
alkalomból, hogy az ország új nagyköve-
te, Cristian Istrate 22 másik kollégájával 
együtt átadta megbízólevelét a Kreml-
ben. „Kölcsönösen előnyös viszony 
kialakítására törekszünk Romániával. 
Készen állunk az együttműködésre a 
politikai, gazdasági és humanitárius kap-
csolatok elmélyítése érdekében. Nagy az 
együttműködési potenciál a Fekete-ten-
ger térségét illetően” – mondta Putyin az 
orosz elnöki hivatal honlapja szerint. A 
Moldovai Köztársaság kapcsán megje-
gyezte: továbbra is méltányos megoldást 
keresnek a transznisztriai problémára, és 
olyan megállapodást szeretnének, amely 
különleges jogállást biztosít az orosz 
többségű régió számára, és a Moldovai 
Köztársaság szuverenitásának és területi 
egységének tiszteletben tartásán alapul.
Mint ismert, Románia nem fogékony 
a Moszkvával való együttműködésre: 
Bogdan Aurescu külügyminiszter nemrég 
aggasztó megfélemlítő akciónak nevezte 
a Fekete-tenger térségében végrehajtott 
orosz haderő-átcsoportosítást. Emellett 
Bukarest nemrég kémkedés vádjával 
kiutasította az orosz nagykövetség he-
lyettes katonai attaséját.

Közel-Kelet: nem írta alá
Magyarország az EU-nyilatkozatot
Az Európai Unió tűzszünetre és az erő-
szak azonnali felszámolására szólít fel az 
izraeliek és a palesztinok között, illetve a 
humanitárius hozzáférés biztosítását kéri 
a Gázai övezetben – jelentette ki az Eu-
rópai Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője Brüsszelben, az EU-tag-
országok külügyminisztereinek rend-
kívüli tanácskozását követően kedden. 
Kiemelte: a rendkívüli tanácskozásra a 
közös uniós álláspont kialakítása miatt 
volt szükség, amelyet az Európai Unió 27 
tagországa közül 26 támogatott. Kérdésre 
válaszolva közölte: Magyarország nem 
támogatta az uniós álláspontot. Szavai 
szerint az EU elítéli a Gázai övezetet 
kormányzó Hamász és más iszlamista 
csoportok izraeli célpontok elleni rakéta-
támadásait, és elismeri Izrael jogát arra, 
hogy megvédje magát. Az önvédelemnek 
azonban mindkét fél részéről arányosnak 
kell lennie, és tiszteletben kell tartania a 
nemzetközi humanitárius jogot. Menczer 
Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisz-
térium tájékoztatásért és Magyarország 
nemzetközi megjelenítéséért felelős ál-
lamtitkára tegnap közölte: Izraelt egy ter-
rorszervezet támadta meg, és Izraelnek 
joga van megvédenie magát. Hozzátette, 
Magyarország azért nem értett egyet az 
izraeli–palesztin konfl iktussal kapcsola-
tos európai uniós nyilatkozat szövegével, 
mert a kormány szerint az súlyosan 
kiegyensúlyozatlan volt, és nem tükrözte 
a valós helyzetet.

Franciaország is elkezdett nyitni
Miközben a nemcsak alapvető cikkeket 
árusító üzletek, a vendéglátóhelyek 
teraszai és a kulturális intézmények  
megnyitásával Franciaországban 
megkezdődődött tegnap a koronaví-
rus-járvány miatti korlátozások fokozatos 
feloldása, a kormány annak a reményé-
nek adott hangot, hogy nyáron már nem 
lesz szükséges a szájmaszk viselése a 
közösségi kültereken. Emmanuel Macron 
államfő és miniszterelnöke, Jean Castex 
az elnöki hivatal melletti egyik kávéház 
teraszán kezdte a napot, ahol kamerák 
kereszttűzében fogyasztották el a reggeli 
kávéjukat.

TOVÁBBRA IS A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ROMÁNIAI VISSZAVONULÁSÁT JELZIK AZ ADATOK

Több mint hétmillió beadott oltás
Elérte tegnap a hétmilliót a beadott 
koronavírus elleni oltások száma. 
Közben a járványadatok továbbra is 
kedvezőek.

 » B. L.

M eghaladta tegnap a hétmilliót a 
koronavírus ellen beadott oltá-
sok száma – jelentette be az ol-

tási kampányt koordináló testület. A leg-
alább egyszer beoltottak száma már jóval 
4 millió 20 ezer fölött járt, miután kedden 
délutánra sikerült elérni a 4 millió lega-
lább egyszer beoltott személyt. Mint isme-
retes, ahhoz, hogy hatályba léphessenek 

a járvány miatt bevezetett korlátozások 
újabb, június elsejétől tervezett lazításai, 
az szükséges, hogy addig a legalább egy-
szer beoltottak száma elérje az 5 milliót. 
Július elsejéig hat-, augusztus elsejéig 
hétmillió legalább egyszer beoltott polgár 
a cél. Mindezek fényében nehezen tűnik 
elérhetőnek a kormány korábbi célkitűzé-
se, hogy nyár végére meglegyen a 10,4 
millió beoltott. Florin Cîţu miniszterelnök 
tegnap azt mondta: elérhető elsejéig az öt-
millió beoltott, de a fő cél nem „egy szám” 
elérése, hanem a pandémia leküzdése, ez 
pedig csak az oltásokkal érhető el. Arra a 
kérdésre, lesznek-e elsejétől lazítások, ha 
nem lesz meg az ötmillió beoltott: kijelen-

tette: „Elsején lazítások lesznek.”  Egyéb-
ként továbbra is a koronavírus-járvány 
visszavonulását jelzik az adatok: a tegna-
pi számok szerint 31 574 tesztből – ami-
ből 21 231 PCR-, 10 253 pedig antigénteszt 
– 707 lett pozitív, ami 2,24 százalékos 
arány. Az igazolt fertőzöttek száma ezzel 
1 073 679. A gyógyultak száma 1142 fővel 
1 028 554-re nőtt. A kór szövődményeiben 
újabb 54 fertőzött hunyt el – közülük 53-
an krónikus betegek voltak –, ezzel az 
elhunytak száma 29 716. A kórházakban 
4416 fertőzöttet ápoltak, közülük 718-at 
intenzív osztályon. Az aktív esetek száma 
15 409-re csökkent – ez a szám múlt szer-
dán 20 942 volt.
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Rászálltak. A nyomozó hatóság Rudy Giuliani esetleges külföldi kapcsolatait fi rtatja

 » BALOGH LEVENTE

Romániával kapcsolatos tevékenysége 
miatt is vizsgálódik az Egyesült Államok 

Szövetségi Nyomozóirodája (FBI) Rudy Gi-
uliani, Donald Trump volt amerikai elnök 
jogászstábjának vezetője ellen – adta hírül 
a Politico az ügyhöz közeli forrásokra hivat-
kozva. A vizsgálat ahhoz kapcsolódik, hogy 
Giuliani, aki a maffi  a- és korrupcióellenes 
harc területén jelentős eredményeket elért 
korábbi államügyész, emellett New York volt 
polgármestere, még 2018 augusztusában ke-
mény hangvételű levélben bírálta az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) álta-
la túlkapásnak ítélt lépéseit, egyben a DNA 
és a hírszerzés között aláírt titkos paktumok 
ügyének kivizsgálását is követelte.

Az amerikai sajtó még április végén adott 
hírt arról, hogy szövetségi nyomozók házku-
tatást tartottak Giuliani New York-i ingatlan-
jaiban, majd lefoglalták elektronikus eszkö-
zeit. A házkutatásokról elsőként hírt adó The 
New York Times szerint a házkutatás lega-
lább részben összefügg azzal a nyomozással, 
amely azt hivatott kideríteni, hogy Giuliani 
folytatott-e illegális lobbitevékenységet uk-
rán tisztviselők nevében a Trump-adminiszt-
ráció idején. Sajtóinformációk szerint ezek 
a tisztviselők segítették Giulianit abban is, 
hogy Donald Trump politikai riválisaira – 
köztük az akkori demokrata elnökjelöltre, 
Joe Bidenre – nézve terhelő bizonyítékok 
után kutasson.

A Politico most arról írt: az ukrajnai szál 
mellett a Romániával kapcsolatos tevékeny-
ségét is vizsgálják. Mint arról beszámoltunk, 
Giuliani Klaus Johannis államfőnek és más 

állami vezetőknek írt három évvel ezelőtti 
levelében a bírákra nehezedő nyomásgya-
korlás leállítását is szorgalmazta. Giuliani 
emlékeztetett: Románia a rendszerváltást 
követően fejlődést ért el a jogállamiság te-
rén, a fejlődést azonban aláásták a Laura 
Codruţa Kövesi vezette DNA túlkapásai, 
amelyek a bírák, ügyvédek és tanúk megfé-
lemlítésében, az alkotmányellenes telefon-
lehallgatásokban, a kényszerrel kicsikart 
tanúvallomásokban és a nem megfelelő bí-
rósági eljárásokban merültek ki. Egyben kö-
zölte: szomorúan szerzett tudomást a titkos 
megállapodásokról, amelyeket az igazság-
ügyi szervek kötöttek a SRI-vel. A levélben 
kitér arra, hogy Kövesi még legfőbb ügyész-
ként, illetve a SRI akkori igazgatójaként 
George Maior is aláírt ilyen megállapodást. 
A Trump exelnökkel szemben álló Demok-

rata Párt hét szenátora már akkor levélben 
fordult a washingtoni igazságügy-miniszté-
riumhoz, amelyben felszólították: vizsgája 
ki, hogy Giuliani megsértette-e a külföldi 
ügynökökre vonatkozó törvényt, amelynek 
értelmében minden olyan személynek vagy 
intézménynek, aki vagy amely külföldi ér-
dekekért lép fel az Egyesült Államokban, 
regisztráltatnia kell magát. Közben kiderült: 
Giuliani a Louis Freeh volt FBI-igazgató által 
vezetett Freeh International Solutions ta-
nácsadó cég felkérésére írta a levelet.

 Giuliani ugyanakkor hiábavalónak nevez-
te a szenátorok kezdeményezését, rámutat-
va: egy amerikai cégnek dolgozik, soha nem 
képviselt idegen érdekeket, és nem próbálta 
befolyásolni az Egyesült Államok politikáját, 
így rá nem vonatkozik a külföldi ügynökök 
kötelező regisztrációjáról szóló törvény.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A magyarok méltán lehetnek büszkék 
arra, hogy egyre inkább egységesnek 

tekinthető a nemzet – hangoztatta a buda-
pesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára a Magyarország Barátai 
Alapítvány kétnapos online konferenciájá-
nak keddi, második napján. Potápi Árpád 
János az MTI beszámolója szerint azt mond-
ta, ez még akkor is így van, ha bizonyos poli-
tikai erők próbálják úgy beállítani a kabinet 
eredményeit, mint hogyha azok a pénzek 
„elherdálását” jelentenék. „Mindannyian 
büszkék lehetünk” arra, amit a magyar kor-
mány az elmúlt 11 évben elért – hangoztatta. 
A hazaszeretet, a nemzeti önbecsülés nem 

idejétmúlt fogalmak – vélekedett az állam-
titkár, kiemelve: úgy gondolják, a társada-
lom családokból áll. Próbálnak a fi atalok elé 
példaképeket állítani – tette hozzá. Ha van 
egy értelmes cél, sok magyar felsorakozik a 
támogatására, ha valaki bajba jut, a magya-
rok gyorsan a segítségére sietnek – mondta 
Potápi. Közölte, hogy a Kárpát-medencében 
12,5–13 millió magyar él, míg a diaszpórában 
2–2,5 millió. A diaszpóra legnagyobb közös-
sége az Egyesült Államokban lakik, de sok 
más helyen is jelentős a magyarok létszáma, 
például Kanadában, Ausztráliában, Német-
országban vagy Franciaországban – sorolta. 
Megjegyezte, hogy államtitkársága szinte 
napi kapcsolatban áll a diaszpóraszerve-
zetekkel. A magyaroknak az az elsődleges, 

hogy megőrizzék az identitásukat, amely-
nek egyik legfontosabb alapja a nyelv. A ma-
gyarság elsősorban nem származás kérdése, 
hanem egy kultúra vállalása – hangoztatta. 
Az államtitkár azt mondta, hogy a trianoni 
traumát máig nem tudták rendezni maguk-
ban a magyarok. Kijelentette, hogy 2010 és 
2014 között olyan szimbolikus jelentőségű 
jogszabályokat fogadtak el Magyarországon, 
amelyek azóta is a nemzetpolitika alapját 
képezik. Ilyen volt például a nemzeti ösz-
szetartozás napjáról szóló döntés, de meg-
szavazták a kettős állampolgárságról szóló 
törvényt is. Kiemelte, hogy 2014-ben és 2018-
ban a nem Magyarországon szavazók óriási 
többsége voksolt rájuk. „Így hálálták meg a 
polgári kormány erőfeszítéseit” – vélekedett.

Vizsgálják Rudy Giuliani romániai kapcsolatait

Potápi: büszkék lehetünk a nemzet egységére




