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A ROMÁN KÜLÜGYMINISZTER ELŐSZERETETTEL FEKETÍTI BE MAGYARORSZÁGOT – KÉRDÉSES A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI KÖZELEDÉS

A járvány sem enyhíti Aurescu magyarfóbiáját?

Mit várhatunk tőle? Bogdan Aurescu nem túl barátságos a magyarokkal szemben

Vészhelyzet. Spanyolországban is tovább nő a halottak és a fertőzöttek száma

Magyarországon sikerült lassítani a vírus terjedését

A környező országokhoz képest Magyarországon sikerült lassítani a járvány terjedé-
sét – mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyele-
ti központjának vezetője csütörtökön online sajtótájékoztatón. Lakatos Tibor közlése 
szerint ez a kormány korábbi intézkedéseinek, illetve annak is köszönhető, hogy az 
állampolgárok betartják a hatósági korlátozásokat. A Magyarországon beazonosított 
újkoronavírus-fertőzöttek száma 261, a gyógyultak száma 28. Eddig tízen hunytak el 
a fertőzés miatt – köztük a 36 éves brit nagykövethelyettes.

Bár Bukarest a magyar minta alap-
ján dolgozta ki a bankhiteleseket 
támogató gazdasági intézkedéseit, 
és sikerült megállapodni néhány le-
zárt határátkelőhely megnyitásáról, 
kérdéses, hogy mindezek nyomán 
csökken-e Bogdan Aurescu román 
külügyminiszter magyarokkal 
szembeni ellenszenve. Illyés Gergely 
politológust kérdeztük a kétoldalú 
viszony alakulásáról a koronaví-
rus-járvány fényében.

 » PATAKY ISTVÁN

G yakorlatilag lemásolja a Ludovic Or-
ban vezette kormány a magyar mi-
niszterelnök által napokkal ezelőtt 

bejelentett adósmentést, azaz a hitelek 
befi zetésének felfüggesztését. Ezt megelő-
zően gyorsan magyar–román kormánykö-
zi megegyezés született a hazatérő román 
állampolgároknak létesített humanitárius 
folyosóról. Azt kérdeztük Illyés Gergely 
politológustól, segíthetnek-e ezek a fej-
lemények a kétoldalú államközi viszony 
javulásán. Az elemző szerint a magyar 
kormány intézkedései népszerűek voltak a 
bukaresti sajtóban is, de ez nem határoz-
za meg a magyar–román együttműködést. 

Szerinte a kérdés az, hogy a válság után 
hogyan alakul a viszony. „Bogdan Aures-
cu külügyminiszter a bukaresti médiában 
élesen támadta Magyarországot, amiért az 
a határzár előtt nem egyeztetett szomszé-
daival, ezt Európa-ellenes magatartásnak 
állította be, tehát ez a történet a román 
közvélemény szempontjából újabb nega-
tív hírként jelentkezett Magyarországgal 
kapcsolatban” – hangsúlyozta lapunknak 
a székelyudvarhelyi elemző. A budapesti 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatár-
sa arra emlékeztetett: a román diplomácia 
jelenlegi vezetője korábbi pozícióiban is 
mindig is jól értett Magyarország lépései-
nek negatív értelmezési keretbe helyezésé-
hez, mintha Románia diplomáciájának az 
lenne a legfontosabb célja, hogy Magyar-
országot Európa-ellenes és konfl iktuske-
reső országként ábrázolja, míg Romániát 
úgy, mint az európai értékek őrzőjét a 
térségben. A szakértőtől megkérdeztük, 

hogyan vizsgázott a román politikai elit a 
járvány ügyében. Illyés Gergely elmondta, 
a bukaresti politikum az elmúlt években 
csak a saját belső ügyeivel, a pártokon 
belüli és a pártok közötti harcokkal volt el-
foglalva, azaz a politikán belüli dolgokkal, 
kevésbé az embereket közvetlenül érintő 
ügyekkel. „A romániai koronavírus elleni 
harc és a gazdaságsegítő intézkedések ha-
tékonyságáról ma még nehéz véleményt 
mondani. A végső verdiktet majd a válasz-
tópolgárok fogják elmondani a parlamenti 
választásokon, amelyeket remélhetőleg az 
év végén meg lehet szervezni” – fogalma-
zott az elemző.

Felvetésünkre, hogy mintha az utóbbi 
időszakban megszűnt volna az éles poli-
tikai szembenállás, a politológus látszó-
lagosnak és ideiglenesnek nevezte ezt az 
egységet. Mint mondta, már érzékelhető, 
ahogyan az ellenzék – főként a szociálde-
mokraták – óvatosan bírálják a kormány-
zati intézkedéseket. „A Szociáldemokrata 
Pártnak ez nagyszerű lehetőség, mivel a 
koronavírus elleni védekezéssel lenullá-
zódott a politikai napirend, és ezzel ők is 
megszabadulnak a korrupció témájától, 
amely az elmúlt években uralta a román 
közbeszédet. Az eddigi népszerűségi in-
dexeket teljesen felülírhatja az új helyzet, 
és mindent az fog meghatározni, hogyan 
ítélik meg az emberek a válság kezelését” 
– véli Illyés Gergely.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint 487 ezren fertőződtek meg csü-
törtök délutánig a tüdőgyulladást okozó 

új koronavírussal világszerte, miközben a 
halottak száma 22 ezer, a gyógyultaké pedig 
117 ezer fölé nőtt.

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke az Európai Parlamentnek a ko-
ronavírus-járvány okozta válság kezelését 
megvitató egynapos brüsszeli plenáris ülé-
sén csütörtökön arról beszélt: határok nél-
küli járványt határok visszaállításával ke-
zelni értelmetlenség, mégis több tagállam 
ezt tartotta megoldásnak. Hozzátette: nincs 
olyan tagállam, amely képes az önellátásra 
az orvosi felszerelések, védőeszközök terén, 
tehát a szolgáltatások és áruk szabad moz-
gása most még fontosabb, mint valaha. Az 
egységes piacnak működnie kell – szögez-
te le. „Az európai egység most lett volna a 

legfontosabb, mégis kezdetben legtöbben 
csak magukra gondoltak. Szerencsére már 
a tagállamok is ráeszméltek, hogy segíte-
niük kell egymásnak. Európa visszatért” – 
hangsúlyozta.  Felhívta a fi gyelmet, továb-
bá, hogy a válság utáni helyzet kezelése is 
koordinált európai fellépést igényel, mivel 
„a szakadék még jobban megnyílik majd 
szegények és gazdagok között”. „Az euró-
pai demokráciáknak össze kell fogniuk, 
csak együtt tudunk helyesen cselekedni. 
Egy nagy európai szívnek kell dobognia, 
nem 27 kicsinek” – húzta alá.

Eközben a továbbra is a járvány góc-
pontjának számító Olaszországban ismét 
viszonylag jó híreket közöltek. Bár 683-mal 
emelkedett szerda estig az új típusú koro-
navírus-járványban elhunytak száma 24 óra 
alatt, és így 7503-ra emelkedett a Covid-19 
betegség eddigi áldozatainak a száma, a di-
agnosztizált fertőzöttek száma „csak” 3491-

gyel emelkedett, ami a legalacsonyabb az 
utóbbi öt napban. Az újonnan diagnosztizált 
betegek száma továbbra is enyhén, de foko-
zatosan csökken: szombaton 4821, vasárnap 
3957, hétfőn 3780, kedden 3612 volt a szá-
muk. A gyógyultak száma az eddigi legtöb-
bel, egy nap alatt több mint ezerrel 9362-re 
emelkedett. A gyógyultakat és a halottakat is 
számolva a fertőzöttek elérték a 74 386-t.

Az Olaszország után leginkább érintett 
Spanyolországban tegnapig 24 óra alatt 655-
en haltak meg a járvány miatt, ezzel a halot-
tak száma 4089-re nőtt. A fertőzések száma 
szerda óta 47 610-ről 56 188-ra nőtt. Francia-
országban a  szerda esti összesítés szerint 
1331-ra emelkedett a Covid-19 fertőzésben 
meghaltak száma, ami 231-gyel több, mint 
kedd este. A 25 233 regisztrált beteg közül 11 
539-en voltak kórházban, közülük 2827-en 
intenzív osztályokon, 311-gyel többen, mint 
az előző nap. Emmanuel Macron francia el-
nök jelentős beruházási programot ígért a 
közegészségügynek, illetve fi zetés emelést 
az ezen szektorban dolgozóknak, tömegesen 
jelentkeznek az önkéntesek.

Németországban átlépte a 35 ezres határt 
a bizonyítottan fertőzöttek száma. Csütörtök 
délelőtt 37 323 fertőzöttet tartottak nyilván, 
ami 4332 esettel – 13,1 százalékkal – több azt 
egy nappal korábbi 32 991-nél. A vírus okozta 
betegségben elhunytak száma 164-ről 206-ra 
emelkedett. Németország igyekszik segíteni 

a nehezebb helyzetben lévő európai uniós 
társországoknak, az utóbbi napokban Olasz-
országból és Franciaországból is átvettek né-
hány beteget.

Hollandiában csütörtökre virradóan 852-
vel emelkedett a fertőzöttek, és 24 óra le-
forgása alatt 80-nal a halottak száma. Az 
országban összesen 6412 fertőzöttet tartanak 
nyilván, valamint 356-an haltak meg a de-
cemberben Kínában megjelent koronavírus 
okozta megbetegedésben. Ausztriában az 
egészségügyi minisztérium jelentése szerint 
szerda délutánra 5560-ra nőtt a koronaví-
russal fertőzött betegek száma; ez az előző 
napi adathoz képest csaknem 18 százalékos 
növekedést jelent. A halottak száma 31-re 
emelkedett.

Az Egyesült Államokban csaknem 56 
ezer embernél diagnosztizáltak fertőzést, 
és eddig 807 ember halt bele a fertőzés-
től kialakult betegségbe. Donald Trump 
elnök szerint a New York államban kiala-
kult járványhelyzet „a lehető legrosszabb” 
az Egyesült Államokban. New York után a 
vírusfertőzés által leginkább sújtott szövet-
ségi államok közé tartozik immáron Kalifor-
nia és Washington mellett Iowa, Michigan, 
New Jersey, Florida és Louisiana is. New 
York államban több mint 30 ezer korona-
vírusos fertőzöttet tartanak nyilván, de 
közben az Egyesült Államokban mindenütt 
rohamosan nő a fertőzöttek száma. 

Von der Leyen: segíteniük kell egymást az EU-tagállamoknak




