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Másfél tonnányi heorint kapcsoltak le
Minden idők legnagyobb romániai 
heroinfogásáról számolt be csütörtökön 
délután a Szervezettbűnözés- és Terrorel-
lenes Ügyosztály (DIICOT) és az országos 
rendőr-főkapitányság. Oana Daniela 
Pâţu, a DIICOT helyettes főügyésze 
közölte, az elfogott kábítószer-szállítmány 
közel másfél tonnányi – pontosan 1452 ki-
logrammnyi –, ami az eddigi legnagyobb 
Romániában, és a második az EU-ban. 
A heroin piaci értéke több mint 45 millió 
euró. A szállítmányt a konstancai kikötőn 
keresztül, Iránból próbálta az országba 
csempészni egy román és külföldi ál-
lampolgárokból álló banda. A drogot két 
konténerben, építőanyag közé rejtették el, 
végső célja Nyugat-Európa volt.

A nemzeti kisebbségek kérdésköre az
ET magyar elnökségének első prioritása
A nemzeti kisebbségek és a kisebb-
ségvédelem kérdésköre a május 21-től 
kezdődő, féléves Európa tanácsi magyar 
elnökség első prioritása – közölte 
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
Strasbourgban, a magyar elnökség 
előkészítő tárgyalásait követően az MTI-
nek telefonon nyilatkozva szerdán. Szili 
Katalin elmondta, a magyar elnökség 
kisebbségvédelem tárgyában tervezett 
négy konferenciáján az Európa Tanács 
vonatkozó szabályozásainak, illetve a 
területen működő civil szervezetek és 
különböző intézetek tapasztalatainak 
áttekintése szerepel. 

Lucian Bode: megakadályozzuk
az illegális bevándorlást
Az illetékes romániai szervek folyama-
tosan dolgoznak az embercsempész-há-
lózatok felszámolásán – jelentette ki 
szerda este a belügyminiszter, hozzátéve, 
a belügyi struktúrák kellőképpen felké-
szültek ahhoz, hogy megakadályozzák 
az illegális bevándorlók többségének az 
országba való belépését. Lucian Bode 
szerint az év első négy hónapjának 
adatait tekintve nem észlelhető jelentős 
növekedés tavalyhoz képest a migrációs 
nyomást illetően. A tárcavezető rámuta-
tott, Románia tranzitország az illegális 
bevándorlók számára, akiknek a több-
sége Szerbia felől érkezik Romániába, 
majd Magyarországon keresztül próbál 
Nyugat-Európába jutni. A miniszter sze-
rint a „több tízezer” illegális bevándorló 
mintegy 80 százalékát visszafordították 
a határon.

Zelenszkĳ : legyenek ukránok
a kárpátaljai magyarok
Meg kell védeni az Ukrajnában élő 
nemzeti kisebbségeket saját régióikban, 
beleértve a magyar kisebbséget annak 
érdekében, hogy ne ismétlődjenek meg 
a Krím félszigeten és a Donyec-meden-
cében történtek – szögezte le Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön 
Kijevben, a két éve tartó elnökségét 
értékelő sajtóértekezletén. „Szeretném, 
ha ukránok lennének, de nem felednék, 
hogy magyar nemzetiségűek, például 
azok, akik Beregszászban élnek” – emel-
te ki. Ugyanakkor Zelenszkij szerint eh-
hez arra van szükség, hogy ne vegyék fel 
a magyar útlevelet. Utalt arra, hogy a ma-
gyar útlevelek osztogatása Kárpátalján 
már évek óta zajlik. Szavaiban hasonló 
különleges lehetőségeket ígért Kárpátal-
jának, mint a Donyec-medencének. Utalt 
arra, hogy „érzi más államok befolyását”.     
Meggyőződése szerint ahhoz, hogy az 
országban élő nemzetiségiek ukránnak 
érezhessék magukat, pénzt kell befektet-
ni az általuk lakta régióba, javítani kell 
életkörülményeiken.

Kevéssel több mint 600 új fertőzöttet regisztráltak

Továbbra is a koronavírus-járvány visszavonulását jelzik az adatok: a csütörtöki számok 
szerint 24 óra alatt 31 252 tesztből – ebből 20 560 PCR-, 10 692 pedig antigénteszt – 618 
lett pozitív, ami 1,98 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 074 297. A gyó-
gyultak száma 821 fővel 1 029 375-re nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt újabb 61 fer-
tőzött – közülük 56-an krónikus betegek voltak –, az elhalálozások száma így már 29 777. 

A kórházakban 4137 fertőzöttet ápoltak, közülük már csak 663-at intenzív osztályon. Az 
aktív esetek száma 15 145-re csökkent – ez a szám múlt csütörtökön még 20 268 volt.

ELŐSZÖR ISMERTÉK BE A HATÓSÁGOK, HOGY NEMIGEN TELJESÍTHETŐ AZ IMMUNIZÁLÁSI CÉL

Kétséges az ötmillió beoltott júniusig
Hivatalosan is beismerték a buka-
resti illetékesek, hogy nem tartják 
elérhetőnek az ötmillió koronavírus 
elleni beoltottat június elsejéig. Vale-
riu Gheorghiță, az oltási kampány 
koordinátora elmondta, nem tartja 
valószínűnek, hogy sikerül teljesíte-
ni a célkitűzést.

 » BALOGH LEVENTE

N em valószínű, hogy június elsejéig 
sikerül elérni a kormány által kitű-
zött célt, az ötmillió beoltottat – je-

lentette ki Valeriu Gheorghiță, az oltási 
kampány koordinátora. A katonaorvos 
szerdán késő este emlékeztetett, az ötmil-
lió beoltottat a kormányfő tűzte ki célul, 
és a kampány során is felvállalták ezt a 
célkitűzést. „Azonban ha megnézzük az 
oltakozás ütemét az elmúlt két hétben, 
különösen pedig azt, hányan kapták meg 
az első oltást, az előrejelzés azt mutatja, 
kevéssé valószínű, hogy május 31-re elér-
jük az ötmillió beoltottat. Azonban június 
elején biztosan elérjük ezt a célt”  mondta 
Gheorghiță. A koordinátor arról is beszél, 
hogy a jelenlegi kedvező járványadatok – 
országosan 0,71 ezrelékes a fertőzési ráta 
– annak köszönhetőek, hogy már több 
mint négymillióan megkapták legalább az 
első oltást – ez 23 százalékos átoltottságot 
jelent. Felhívta ugyanakkor a fi gyelmet, 
hogy az immunitás szintje valójában ma-
gasabb ennél, hiszen sokan a betegségen 
átesve szereztek immunitást. Gheorghiță 
emlékeztetett: hivatalosan több mint egy-
millió ilyen személyt tartanak nyilván, 
ugyanakkor kétszer vagy akár ötször ekko-
ra is lehet a valós szám. Ez azt jelenti, hogy 
legalább hatmillióan már immunisak, ami 
35–40 százalékos immunitási arányt je-
lent. Mint arról beszámoltunk, Florin Cîţu 
miniszterelnök még szerdán délután be-
jelentette: ha nem sikerült elérni elsejéig 
az ötmillió beoltottat, akkor is végrehajt-
ják a tervezett lazításokat. Míg korábban 

a kormány azt közölte, hogy nyár végéig 
10,4 millió beoltott a cél, múlt héten már 
mérsékelték a célkitűzést: július elsejére 
hat-, augusztus elsejére pedig hétmillió 
beoltottat remélnek. Az oltást koordináló 
testület csütörtökön azt közölte: az oltásra 
jogosult, 16 évesnél idősebb korosztály kö-
zel háromnegyede – 74,85 százaléka – még 
nem kapta meg a vakcinát.

Az egészségügyi dolgozók közel
90 százaléka beoltott
Eközben az oltási kampányt koordináló 
testület és az Országos Közegészségügyi 
intézet adataiból kiderült: az egészségügyi 
dolgozók – kórházi alkalmazottak, mentő-
sök, az oltási kampány lebonyolításában 
közreműködő személyzet, gyógyszeré-
szek, laboratóriumi dolgozók, idősotthoni 
dolgozók és házi beteggondozók – 88,5 
százaléka már fölvette a koronavírus elleni 
oltást. A HotNews portál kérésére kiadott 
információk szerint eddig 322 083 egész-
ségügyi dolgozót oltottak be, közülük 311 
369-et már mindkét adaggal. A kolozsvári 
és a temesvári megyei kórházban szinte 
az összes dolgozót beoltották, akárcsak 
a bukaresti Bagdasar Arseni kórházban, 
ugyanakkor például a bukaresti egyete-
mi kórházban az alkalmazottak kevesebb 

mint fele oltatta be magát. Fontos részlet 
ugyanakkor, hogy sokan azért nem ol-
tatták még be magukat, mert átestek a 
fertőzésen, és így immunizálódtak, ezért 
még kivárnak. Vannak ugyanakkor olyan 
egészségügyi alkalmazottak, akik tudato-
san megtagadják az oltakozást.

Újabb oltásokat vásárol az EU,
Magyarország kiszáll
Az Európai Bizottság aláírta a harmadik 
szerződést a BioNTech és a Pfi zer gyógy-
szeripari vállalatokkal, a megállapodás 
az összes uniós tagállam nevében további 
1,8 milliárd adag, koronavírus elleni oltó-
anyagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti 
időszakra – közölte az uniós bizottság 
eközben csütörtökön. A szerződés a jelen-
legi oltóanyagból és a SARS-CoV-2 koro-
navírus variánsaira igazított oltóanyagból 
900 millió adag beszerzését teszi lehetővé, 
és további 900 millió adag beszerzésére 
biztosít lehetőséget. A magyar kormány 
viszont arról döntött, hogy Magyarország 
nem kíván részt venni a brüsszeli vakci-
nabeszerzés „következő fejezetében” – je-
lentette be a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, 
hogy Magyarország 2022 végéig már több 
mint 10 millió vakcinát rendelt. Az oltási 
program 5 millió beoltott felett „látható-
an” le fog lassulni, még annál is jobban, 
mint 4 millió után. „Talán 5,5, ha nagyon 
optimisták vagyunk, 6 millió oltásig még 
el tudunk jutni” – közölte a miniszter. 
Hozzátette: ehhez képest Magyarország-
nak több mint 10 millió nyugati vakcina áll 
rendelkezésére, amelyekkel egy harmadik 
oltás szükségessége esetén mindenkit újra 
tudnak oltani, ráadásul keleti vakcinák is 
rendelkezésre állnak.
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Nem jön össze. Az egyre több mobil oltópont ellenére is lassan halad az oltási kampány

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesült Államok és Oroszország sta-
bil és kiszámítható kapcsolatai nem-

csak kettejük, de az egész világ érdekét szol-
gálnák – jelentette ki szerdán este Antony 
Blinken amerikai külügyminiszter Reyk-
javíkban első négyszemközti találkozóján 
orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrov-
val. „Kiszámítható, stabil kapcsolatokra 
törekszünk Oroszországgal, úgy gondoljuk 
ez nemcsak a mi népünknek, de Oroszor-
szág népének is jó, sőt az egész világnak 
is” – fogalmazott Blinken. Kiemelte, hogy 
Oroszország és az Egyesült Államok érdekei 
sok területen egybeesnek, és ezért az ame-

rikai kormány az együttműködés javítására 
fog törekedni a többi között a koronavírus 
elleni küzdelem, a klímavédelem, Irán és 
Észak-Korea nukleáris programja, valamint 
az afganisztáni rendezés ügyében. „Úgy vél-
jük, ha az Egyesült Államok és Oroszország 
vezetői az összefogás szellemében együtt 
tudnak működni, úgy népeink és a világ is 
nagyobb biztonságban lesz. Mi erre törek-
szünk” – hangsúlyozta Blinken.

„Ugyanakkor nem titok, hogy köztünk 
ellentétek is vannak. És ami ezeket a nézet-
eltéréseket illeti, Joe Biden amerikai elnök 
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek már tud-
tára adta, hogy amennyiben Oroszország 
agresszívan viselkedik ellenünk, partnere-

ink, illetve szövetségeseink ellen, úgy arra 
válaszolni fogunk” – hangsúlyozta az ame-
rikai tárcavezető. Blinken megerősítette, 
hogy az Egyesült Államok eltekintett attól, 
hogy szankciókkal sújtsa az Északi Áramlat 
2 földgázvezeték kivitelezőjét és a kivitelező 
konzorcium vezérigazgatóját. 

Oroszország kész bármely kérdést meg-
vitatni az Egyesült Államokkal kölcsönös 
tiszteleten alapuló párbeszéd keretében – 
közölte Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ter a találkozón. „A mi álláspontunk nagyon 
egyszerű: hajlandóak vagyunk kivétel nélkül 
mindent megvitatni azzal, hogy a párbeszéd 
őszinte, tényszerű és persze kölcsönös tiszte-
leten alapul”  – mondta az orosz tárcavezető.

Enyhítené a feszültséget Washington és Moszkva




