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Határsértők próbáltak áttörni
a röszkei közúti átkelőnél
Határsértők egy nagyobb csoportja pró-
bált áttörni Szerbiából Magyarországra a 
röszkei közúti átkelőnél tegnap hajnal-
ban. Az incidens fél hatkor történt, a 
migránsok az átkelő két oldalán közel 
egy időben próbáltak meg jogellenesen 
az ország területére bejutni. Az akkor 
még zárva lévő határátkelőhelyen 
szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági 
őr három fi gyelmeztető lövést adott le. 
A helyszínre irányított járőrök körülbe-
lül hatvan migráns bejövetelét akadá-
lyozták meg, négyet feltartóztattak, a 
területet pedig lezárták.

Johannis: az antiszemitizmus
visszatérésének veszélye nem múlt el
Románia fontos lépéseket tett az utóbbi 
időben a holokauszt borzalmainak tu-
datosítása érdekében, de az idegengyű-
lölet és antiszemitizmus visszatérésének 
veszélye nem múlt el – hangoztatta 
Klaus Johannis román államfő hétfőn 
este a nemzetközi holokauszt-emléknap 
alkalmából rendezett bukaresti megem-
lékezésen. Rámutatott: Bukarestben ta-
valy holokausztmúzeumot alapítottak, a 
romániai oktatásban megkülönböztetett 
fi gyelmet szentelnek a holokausztnak, 
javult az antiszemitizmus visszaszorítá-
sát célzó jogszabályi keret. Ugyanakkor 
zsidó temetőket dúlnak fel az ország-
ban, közéleti szereplők hirdetik egyes 
fajok felsőbbrendűségét, relativizálni 
próbálják a holokauszt borzalmait, és a 
román történelem „gyűlöletes bűnöseit” 
dicsőítik – fi gyelmeztetett. Johannis sze-
rint Európa sem gyógyult még ki az an-
tiszemitizmusból 75 évvel az auschwitzi 
haláltábor felszabadítása után: saját 
kudarcaikat bűnbakgyártással leplezni 
próbáló politikai vezetők hangolnak a 
bevándorlók, romák vagy zsidók ellen.

Figyelemmel követik
a Nagy-Britanniában élő EU-polgárokat
Az Európai Unió a brit EU-tagság pénte-
ken esedékes megszűnése (Brexit) után 
is szoros fi gyelemmel követi a Nagy-Bri-
tanniában élő több mint 3 millió külföldi 
EU-állampolgár sorsát – mondta hétfőn 
Belfastban Michel Barnier. Az Európai 
Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója 
kijelentette, hogy a Brexitből gazdasági 
gyarapodás nem származhat, és bármi-
lyen eredményt hozzanak is a jövőbeni 
kétoldalú kapcsolatrendszerről folytatan-
dó tárgyalások, valójában csak kárenyhí-
tésről lehet szó.

Kevesebb pénzt kapnak a magyarlakta
települések Szlovákiában
Az önkormányzatok aránytalan fi nan-
szírozása miatt több százmillió euró 
állami adóbevételtől estek és esnek el 
Szlovákiában a déli, köztük a magyar-
lakta települések – jelentette ki a Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) pozsonyi 
sajtótájékoztatóján Őry Péter, a felvidéki 
magyar párt országos tanácsának elnöke 
tegnap. A hátrányos helyzet abból az el-
osztási mechanizmusból adódik, amely-
nek alapján az állam visszajuttatja az 
önkormányzatoknak a magánszemélyek 
adójából nekik járó részt. Az adóbevéte-
lek kiszámításánál ugyanis a települések 
nagysága mellett azok tengerszint feletti 
magasságával is számolnak, hátrányos 
helyzetbe juttatva az alacsonyabban fek-
vőket, vagyis az ország déli, délnyugati 
részén lévőket. Ez a negatív diszkriminá-
ció Szlovákiában mintegy 1600 települést 
érint, köztük – másfél tucat kivételével 
– az összes magyarok lakta települést, 
amelyekből jelenleg 512 van.

CSUPÁN EGYSZERŰ INFLUENZÁJA VAN A BÁKÓI DIÁKNAK – KÍNÁBAN NŐTT A HALOTTAK SZÁMA

Vaklárma a koronavírus-fertőzés

Járványszerű pánik. Mint kiderült, a bákói eset nem koronavírusos fertőzés volt

Bár hétfőn még attól lehetett tarta-
ni, a kínai koronavírussal fertőző-
dött meg egy bákói diák, tegnap az 
egészségügyi tárca közölte: csupán 
infl uenzáról van szó. Hétfő estig 
újabb 25 beteg vesztette életét Kíná-
ban koronavírus okozta tüdőgyul-
ladás miatt, így a halottaik száma 
106-ra emelkedett.
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N em a Kínából származó koronaví-
russal fertőződött meg az a bákói fi -
atalember, aki kilenc napja tért haza 

a távol-keleti országból, és az új vírus tüne-
teit vélték felfedezni rajta – közölte tegnap 
az egészségügyi minisztérium. Mint arról 
beszámoltunk, a 24 éves, Kínában tanu-
ló fi atal férfi  kapcsán hétfőn merült fel a 
koronavírusos fertőzés gyanúja, ezért a 
bukaresti Matei Balş járványtani intézetbe 
szállították kivizsgálásra. Az egészségügyi 
tárca tegnapi közlése szerint kiderült: nem 
koronavírusos fertőzést kapott el, csupán 
egyszerű infl uenzát, ezért – mivel állapota 
kielégítő – tegnap ki is utalták a kórházból.
Eközben a kolozsvári repülőtéren kivizsgá-
lás céljából orvosok fogadtak egy nőt, aki 
a varsói járattal érkezett, de előtte Délke-
let-Ázsiában járt, és a hírek szerint kínai-
akkal is érintkezett.

Tegnap érkezett meg a bukaresti otope-
ni-i repülőtérre az Argeș megyei Miove-
ni-ből kínai vendégszereplésre utazó nép-
tánccsoport. A csoport tagjait különleges 
eljárás során engedték be az országba, 
orvosi vizsgálatnak vetették alá őket, kér-
dőívet kellett kitölteniük, és miután ha-
zatértek, még 14 napig megfi gyelés alatt 
tartják őket.

A külügyminisztérium közlése szerint 
három román állampolgár jelezte a pe-
kingi román nagykövetségen, hogy a ko-
ronavírus érintette Hupej tartományban 
tartózkodik, sőt egyikük éppen Vuhan 
városában van, ahol a fertőzés a legna-
gyobb méretet öltötte. Állapotuk azonban 
jó, nem fertőződtek meg. A kínai holdújév 
megünneplésére Pekingbe érkező románi-
ai csoport éppen tegnap érkezett haza – 
őket különleges ellenőrzésnek vetették alá 
–, rajtuk kívül Hongkongban 120, Makaón 
pedig 70 nyilvántartott román állampolgár 
tartózkodik. A bukaresti külügy egyébként 
tegnap a Hupej tartományba és Vuhanba 
tervezett látogatások elhalasztását javasol-
ta, az ott tartózkodó román állampolgárok-

nak pedig azt, hogy tartsák be a higiéniai 
szabályokat, kerüljék az olyan helyeket, 
ahol élő vagy elpusztult állatokkal kerül-
hetnek közvetlen érintkezésbe, és kerüljék 
a beteg személyeket, legfőképpen azokat, 
akiknél légúti fertőzésre utaló tüneteket 
észlelnek.  Javasolják továbbá, hogy szi-
gorúan tartsák be a helyi hatóságok uta-
sításait és ajánlásait; kövessék a helyi mé-
diát, hogy időben értesüljenek, melyek a 
betegség által leginkább érintett területek, 
amelyeket kerülni kell; kössenek utazási, 
egészségügyi és életbiztosítást.

Magyarországon sem történt megbe-
tegedés, de az egészségügyi rendszer ké-
szenlétben áll. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere tegnap közölte, 
minden magyar kórház felkészült az új 
koronavírusos betegek fogadására. Hoz-
zátette: a betegség Európában még csak 
elszórtan jelent meg, Magyarországon két 
esetben merült fel a gyanú, de mindkettő-
nél kizárták a betegséget.

Száz fölé emelkedett
a halottak száma Kínában
Kiderült: hétfő estig újabb 25 beteg vesz-
tette életét Kínában koronavírus okozta 
tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottai-
nak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emel-
kedett. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság 
közlése szerint a biztosan a kórtól fertőzött 
tüdőgyulladásos betegek száma 4515-re 
nőtt a vasárnap esti 2835-ről. Közülük 976-
nak válságos az állapota, egy nappal ko-
rábban 461 ennyire súlyos esetet jegyeztek 
fel. A fertőzésgyanúsak száma csaknem 
hétezerre emelkedett hatezerről, ami las-

suló növekedés. A járvány gócpontjában, 
a 11 millió lakosú Vuhanban naponta már 
több mint 15 ezren kerülnek kórházba ma-
gas lázzal, ami ötszöröse az ilyenkor szo-
kásosnak. A városban 62 kórháznak van 
lázklinikája. A város párttitkára hétfőn 
este a sajtónak azt mondta, hogy zsúfolt-
ság alakult ki a kórházi felvételeknél, de a 
helyzet javul. Hszi Csin-ping kínai elnök 
tegnap Pekingben, amikor az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával 
találkozott, kijelentette: Kína le fogja győz-
ni az új koronavírus-járványt.

Németországban is megerősítettek 
egy megbetegedést
Ugyanakkor Németországban is megerő-
sítettek egy megbetegedést, amelyet az 
úgynevezett koronavírus okozott. A bajor 
egészségügyi minisztérium hétfő éjjeli 
közlése szerint a beteg férfi  Münchentől 
30 kilométerre délnyugatra lakik. Állapota 
stabil. Mint kiderült, a férfi  nem Kínában, 
hanem helyben fertőződött meg. Időköz-
ben kiderült, hogy Kanadában immár ket-
ten fertőződtek meg bizonyítottan a kór-
okozótól. Eddig csak egy férfi t támadott 
meg a ragály, aki Vuhanból tért vissza, 
hétfőn azonban bebizonyosodott, hogy a 
feleségét megfertőzte. Közös háztartásuk-
ban más nem lakik.

Az Egyesült Államok kormányzata 
ugyancsak hétfőn már egész Kínára szóló-
an eltanácsolta állampolgárait az utazás-
tól. Addig csak Vuhant és környékét aján-
lotta elkerülni. Az Egyesült Államokban öt 
bizonyított koronavírusos megbetegedést 
jelentettek eddig.
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K laus Johannis államfő közölte: ragaszko-
dik Ludovic Orbanhoz, a Nemzeti Libe-

rális Párt (PNL) elnökéhez a miniszterelnöki 
tisztségben, így amennyiben a mai parla-
menti felelősségvállalás során benyújtott 
bizalmatlansági indítvány miatt a kormány 
megbukik, ismét Orbant jelöli miniszterel-
nöknek. Ugyanakkor Orban megerősítette, 
hogy kabinetje bukása estén a PNL egyetlen 
új kormány beiktatását sem fogja támogatni. 
A kormányfő tegnap kifejtette: ezzel az a cél-
juk, hogy előre hozott választást kényszerít-
senek ki, amely akkor lehetséges, ha a parla-
ment egymás után kétszer is leszavazza az új 

kormányt. Orban mindazonáltal szkepticiz-
musának adott hangot azzal kapcsolatban, 
hogy meglesz-e a kormány megbuktatásá-
hoz zükséges többség. Megjegyezte: mivel 
fennáll a veszélye, hogy a szociáldemokrata 
képviselők nagy része az új választáson elve-
szítené mandátumát, inkább nem szavazzák 
meg az indítványt. Klaus Johannis államfő 
még hétfőn este leszögezte: ha a kormány 
megbukik, most is, következő alkalommal 
is Ludovic Orbant kavasolja kormányfőnek. 
Arra a kérdésre, hogy létezik-e B terv arra az 
esetre, ha a bizalmatlansági indítvány nem 
megy át, és Orban kormányfő sem mond le, 
az államfő biztosított, hogy mindig létezik 
egy B terv. Johannis szerint egyébként telje-

sen korrekt, hogy a kormány sürgősségi ren-
deletet akar kiadni annak érdekében, hogy a 
megyei tanácselnököket a tanácsosok sorai-
ból lehessen megválasztani.

Mint ismeretes, Ludovic Orban kormánya 
nevében ma vállal felelősséget a parlament-
ben a kétfordulós polgármester-választás-
hoz való visszatérésről szóló törvényja-
vaslatért. Mivel ezt a PSD és az RMDSZ is 
ellenzi, bizalmatlansági indítványt nyúj-
tanak be a kormány ellen. Amennyiben 
az indítványt a parlament megszavazza, 
a kormány megbukik a tervezettel együtt, 
amennyiben azonban nem támogatják, a 
felelősségvállalással beterjesztett módosí-
tás elfogadottnak minősül.

Johannis: ha bukik a kormány, ismét Orbant jelölöm




