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Duda: a holokauszttagadás az 
áldozatok megbecstelenítését jelenti
Az áldozatok megbecstelenítését jelenti 
a holokauszttagadás, illetve Auschwitz 
kihasználása akármilyen más célra, 
mint az emlékezetápolás – hangsúlyozta 
Andrzej Duda lengyel elnök tegnap az 
auschwitzi haláltábor felszabadításának 
75. évfordulóján rendezett nemzetközi 
megemlékezésen. „Lerójuk tiszteletünket 
az Auschwitzban és más helyeken meg-
gyilkolt 6 millió zsidó előtt” – jelentette 
ki Duda, megnyitva a rendezvényt a volt 
auschwitz–birkenaui náci német koncent-
rációs és megsemmisítő tábor főkapuja 
előtt felállított speciális sátorban. „Azon 
haláltábor kapuja előtt állunk, amelyben 
a legtöbben veszítették életüket, és amely 
a holokauszt jelképe lett” – fogalmazott 
a lengyel elnök. Lengyelország nevében 
ünnepi ígéretet tett arra, hogy mindig 
őrizni fogják az auschwitzi haláltábor-
ban történtek emlékezetét. Az emléknap 
alkalmából kiadott üzenetében Ludovic 
Orban román kormányfő úgy fogalma-
zott: Románia mind önállóan, mind 
uniós tagországként az emberek közötti 
tolerancia, a diszkriminációmentesség és 
a béke hirdetője, továbbra is aktívan sze-
repet vállal a holokauszt emlékezetének 
megőrzésében és kiegészítésében. A kor-
mányfő rámutat, a holokauszt borzalmai, 
a gyűlöletből elkövetett tömeggyilkos-
ságok mélyen megérintenek mindenkit, 
akárcsak az emberek, az intézmények, az 
államok reakciójának hiánya, ugyanak-
kor elgondolkodtatnak annak kapcsán, 
hogy milyen következményei lehetnek a 
társadalmi válságoknak, mennyi rosszat 
okozhat a „ráció pihentetése”. Este Klaus 
Johannis államfő holokauszt-túlélőket 
tüntetett ki.

A Fidesz jelöltje nyerte meg 
a győri polgármester-választást
Dézsi Csaba András, a Fidesz–KDNP 
jelöltje nyerte meg a vasárnapi időközi 
polgármester-választást Győrött a Nem-
zeti Választási Iroda honlapján közzétett 
adatok szerint. A leadott szavazatok 
százszázalékos feldolgozottsága alapján 
Dézsi Csaba András a voksok 56,14 száza-
lékát szerezte meg (23 932 szavazatot ka-
pott). AZ MSZP–DK–Momentum–Jobbik–
LMP jelöltjeként induló Pollreisz Balázs 
a szavazatok 39,05 százalékát kapta (16 
646 voksot). A részvételi arány 42,25 szá-
zalékos volt. Győrben azért volt szükség 
időközi polgármester-választás kiírására, 
mert a tavaly október 13-án megválasztott 
Borkai Zsolt a róla nyilvánosságra került 
szexvideó miatt lemondott tisztségéről. 
A kormánypárt vasárnap este kiadott 
közleményében úgy foglaltak állást: fö-
lényesen győzött a Fidesz–KDNP jelöltje 
Győrben. Úgy fogalmaztak: „Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik részt vet-
tek az időközi polgármester-választáson, 
és szavazatukkal Dézsi Csaba Andrást és 
a fejlődést támogatták. 

A jobbközép győzött Calabriában, 
a baloldal maradt Emilia Romagnában
A majdnem végleges eredmények sze-
rint a baloldal által a tartományi elnöki 
tisztségre jelölt Stefano Bonaccini a 
voksok több mint 51 százalékát szerezte 
meg az észak-olaszországi Emilia Ro-
magna tartományban a vasárnap ren-
dezett regionális választásokon, míg 
a jobboldali Liga párt jelöltje, Lucia 
Borgonzoni 43,7 százalékot szerzett. 
A déli Calabria tartományban a jobbkö-
zép több mint 55  százalékos győzelmet 
aratott. Az egyik kormánypárt, az Öt 
Csillag Mozgalom (M5S) tartományi 
szinten „eltűnt”.

JÁRVÁNYÜGYI SZAKEMBEREK NYUGTATNI PRÓBÁLJÁK A POLGÁROKAT

Romániába is eljuthatott a koronavírus
Előfordulhat, hogy Romániába is el-
jutott a koronavírus, amely Kínában 
már többtucatnyi halálos áldozatot 
szedett. A feltételezések szerint egy 
nemrég a távol-keleti országban járt 
férfi  fertőződhetett meg a vírussal.
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M iközben a román egészségügyi 
illetékesek épp tegnap próbálták 
megnyugtatni az ország lakos-

ságát, mondván: kicsi annak a veszé-
lye, hogy Romániában is felbukkanjon 
a Kínában egyre több halálos áldozatot 
követelő koronavírus, a nap folyamán ki-
derült: fönnáll a gyanú, hogy mégiscsak 
eljutott a vírus az országba.

A fertőzésgyanús személy egy 24 éves 
férfi , aki Kínában tanul, és nyolc napja 
érkezett Romániába, most pedig a bákói 
kórház sürgősségi osztályán jelentke-
zett a koronavírusra jellemző tünetek-
kel. Mint kiderült, már a repülőn lázra 
panaszkodott, ám a láz csökkent. Ezt 
követően köhögni kezdett, majd izomfáj-
dalomra panaszkodva ment kórházba. 
A férfi t elkülönítették, és a bukaresti Ma-
tei Balş Járványtani Intézetbe szállítják 
kivizsgálásra.

Tegnap összeült az ügyben az illetékes 
tárcaközi bizottság, hogy megvitassa a 
teendőket. Ezt követően Adrian Strei-
nu-Cercel, a Matei Balş Járványtani In-
tézet vezetője leszögezte: annak a veszé-
lye, hogy a fertőzés Románia területére is 
eljusson, alacsony. Közölte, az illetékes 
hatóságok minden olyan személyt meg-
fi gyelnek, aki az elmúlt 14 napban Ro-
mániába érkezett, és korábban Kínában 
járt. Egyúttal fi gyelmeztetett: a lakosság 
ne keressen gyorsteszteket a koronavírus 
kimutatására, mert ilyenek nem létez-
nek. „Ilyen még sehol a világon sincs, 

szabványteszteket végeznek” – szögezte 
le. Kijelentette: Romániában még egyet-
len fertőzéses eset sincs, ezért az embe-
reknek meg kell őrizniük a nyugalmukat. 
Az is kiderült, hogy amennyiben Romá-
niában megjelenik a kórokozó, az első tíz 
fertőzöttet a Matei Balş-intézetbe utalják 
be. Alexandru Rafi la, a Román Mikro-
biológiai Társaság elnöke elmondta: 
azon óvintézkedések jó része, amelyek-
ről múlt héten döntöttek, már érvénybe 
lépett. A román szakértők szerint az új 
koronavírus okozta tüdőgyulladás tüneti 
kezeléssel gyógyítható, ha könnyű vagy 
közepesen súlyos lefolyású, a súlyos 

esetek számára pedig újfajta kezeléseket 
tesztelnek. Streinu-Cercel leszögezte: az 
újonnan diagnosztizált koronavírusos 
fertőzések 70 százaléka könnyű vagy 
közepesen súlyos lefolyású, ha pedig a 
vírus Romániában is felüti a fejét, az in-
tézet képes megbirkózni vele. Victor Cos-
tache egészségügyi miniszter elmondta, 
az ország nemzetközi repülőterein külön 
ellenőrző pontokat hoznak létre a Kíná-

ból érkező utasok számára, és létezik egy 
adatbázis a távol-keleti országban járt 
személyekről.

Közölte, Bukaresten kívül Jászvásáron, 
Marosvásárhelyen, Temesváron és Nagy-
szebenben hoznak létre a koronavírus 
kezelését szolgáló központokat, ameny-
nyiben erre szükség lesz.

Az egészségügyi tárca még vasárnap 
közölte: különleges intézkedésekre ké-
szülnek egy mioveni-i népdalegyüttes 
esetében is, melynek 25 tagja ma délután 
15 órakor érkezik az otopeni-i repülőtérre 
Pekingből. A nagykövetség alkalmazott-
jai már felvették velük a kapcsolatot. A 

zenekar tagjait, akik 40 napos turnén 
voltak Kínában, a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságok naponta ellenőrzik 
majd. Mindeddig nem merült fel az új 
koronavírussal való fertőződés gyanúja a 
zenekar egyik tagjánál sem. Az egészség-
ügyi tárca szerdán jelentette be, hogy mi-
nisztériumközi munkacsoportot hozott 
létre, amely akciótervet dolgozott ki arra 
az esetre, ha a kór Romániában is meg-
jelenne. A csoport hetente egyszer, vagy 
ahányszor szükséges, összeül a helyzet 
elemzésére.

A közegészségügyi intézet ismertette 
a megyei egészségügyi igazgatóságok-
kal a fertőzés azonosításához szükséges 
módszereket, és ezeket az igazgatóságok 
kötelesek megosztani a kórházakkal és 
háziorvosokkal.

Az akciótervnek megfelelően minde-
nekelőtt a repülőtereken vezetnek be 
biztonsági intézkedéseket: többek között 
tájékoztató plakátokat helyeznek ki az 
utasok számára, és hőkamerás kapukat 
fognak elhelyezni, amelyek érzékelik a 
repülőkkel érkező utasok testhőmérsék-
letét, a lázas utasokat pedig azonnal or-
vosi rendelőbe kísérik kivizsgálásra.

Súlyosbodó helyzet. Az ellenőrzések dacára tovább nőtt az áldozatok száma Kínában
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A korrupcióellenes harc hatékony folyta-
tása nélkül az Egyesült Államok a kö-

zeljövőben várhatóan nem törli el a vízum-
kötelezettséget a román állampolgárokkal 
szemben – derült ki Adrian Zuckerman, az 
Egyesült Államok bukaresti nagykövetének 
nyilatkozatából.

A diplomata a Ziarul de Iași című jászvá-
sári helyi újságnak adott interjút. A román 
állampolgárokkal szembeni vízumkötele-
zettségre vonatkozó kérdésre válaszolva az 

amerikai diplomata elmondta: nem hiszi, 
hogy 5–10 hónap alatt megoldódik ez a prob-
léma, de reményét fejezte ki, hogy a román 
állampolgároknak nem kell majd 5–10 évet 
várniuk arra, hogy vízum nélkül utazhassa-
nak be az Egyesült Államokba.

Mint mondta, a legnagyobb gond, hogy a 
nem bevándorlási célból benyújtott és eluta-
sított román vízumkérelmek száma továbbra 
is igen magas, eléri majdnem a 10 százalé-
kot, és azt 3 százalékra kellene csökkenteni 
ahhoz, hogy a románokkal szembeni ví-
zumkötelezettség megszűnjön. A nagykövet 

szerint Romániának egyéb feltételeket is 
teljesítenie kell még a vízummentességhez, 
így folytatnia kell a korrupcióellenes harcot, 
fejlesztenie kell a gazdaságot, és vissza kell 
szorítania az embercsempészetet.

Az elutasított vízumkérelmek száma elő-
ször 2014-ben csökkent 10 százalék alá a 
2010-ben jegyzett csaknem 25 százalékról, 
de később ismét 11 százalék fölé emelkedett, 
2019-be ismét enyhén 10 százalék alá csök-
kent. Mint ismeretes, hivatalosan az Egye-
sült Államok Románia egyik legfőbb straté-
giai partnere és katonai szövetségese. 

Nem könnyíti a román állampolgárok beutazását Washington

Emelkedik Kínában a halottak és betegek száma

Kínában rohamosan emelkedik a koronavírus halottainak és válságos állapotú betege-
inek száma. Vasárnap estére már nyolcvanan haltak bele a betegségbe, reggel még 56 
volt a ragály halottainak száma. A koronavírus okozta járvány terjedésének fékezése 
végett Kínában hétfőn meghosszabbították három nappal – egészen vasárnapig – a 
holdújévi szünetet. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a vírus egyre hevesebben 
terjed. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb adatai szerint 24 óra alatt 769 
beteg esetében bizonyosodott be, hogy koronavírussal fertőződött, számuk így már 
2744-re nőtt. Ugyancsak rohamosan emelkedik a ragály halottainak és válságos állapo-
tú betegeinek száma. A betegek közül – ugyancsak vasárnap esti adat – 461 állapota 
vált válságossá. Megkétszereződött, már csaknem hatezerre emelkedett a járvány fer-
tőzésgyanús eseteinek száma a bő fél nappal korábbi 2684-ről. A kínai kormány hétfői 
közlése szerint öt koronavírusos beteg van Hongkongban, kettő pedig Makaón. Szórvá-
nyos eseteket jelentettek Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, 
Nepálból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából.




