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Népszavazás dönthet
a Fudan Egyetemről
A magyar kormány támogatja, hogy 
ha a beruházás feltételei már ismertek, 
akkor a budapestiek 2023-ban népszava-
záson dönthessenek: akarnak-e Fudan 
Egyetemet – nyilatkozta Gulyás Gergely. 
A magyar Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a Mandinernek adott inter-
jút. Arra az újságírói felvetésre, hogy 
az ellenzék szerint a Fudan Egyetem 
a kormány keleti elkötelezettségének 
bizonyítéka a Nyugattal szemben, 
Gulyás Gergely úgy válaszolt: „Nekünk 
nem kell a nyugati világnak hűségnyi-
latkozatokat tennünk, mert a NATO és 
EU-tagsággal annak részei vagyunk, 
létező vitáink ellenére ők a szövetsége-
seink. Értjük a nyelvüket akkor is, ha 
nem mindig szeretjük. A főpolgármester 
úr fordítva van ezzel: nem érti a nyel-
vüket, de mindig szereti” – fogalmazott 
a miniszter. Hozzátette: Magyarország 
a nyugati szövetségi rendszer része, de 
korrekt kapcsolatokra törekszik a világ 
jelentős hatalmaival, így Kínával és 
Oroszországgal is. Arra a kérdésre, hogy 
lesz-e Fudan Egyetem, vagy sem, Gulyás 
Gergely úgy reagált: a Fudan Egyetem 
ügye közéleti vitára alkalmas formában 
pillanatnyilag nem létezik. Majd akkor 
lehet dönteni, ha lesznek tervek, világos 
pénzügyi feltételek, és ez várhatóan 
még másfél év.

A CDU kapta a legtöbb szavazatot
Szász-Anhaltban
A Kereszténydemokrata Unió (CDU) 
gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot a 
németországi Szász-Anhalt tartomány-
ban vasárnap tartott törvényhozási 
(Landtag-) választáson az urnazárás 
után közölt első eredménybecslések 
szerint. A CDU a közvélemény-kutatá-
sokban jelzett 25-30 százaléknál sokkal 
jobban teljesített, az ARD országos 
közszolgálati televízió megbízásából 
készített első eredménybecslés szerint 
a szavazatok 36 százalékát gyűjtötte 
össze. A másik országos köztelevízió, a 
ZDF megbízásából készített becslés sze-
rint 35 százalékos eredményre számít-
hat. A közvélemény-kutatások alapján 
lehetségesnek tűnt, hogy nem a CDU, 
hanem az Alternatíva Németországnak 
(AfD) kapja a legtöbb szavazatot. Azon-
ban a szavazóhelyiségekből távozó vá-
lasztók megkérdezése (exit poll) alapján 
készített első eredménybecslések szerint 
a 2016-os 24,3 százalékot is alig érte el.

Nincs tekintélye Biden Amerikájának
a németek és a franciák szemében
Az Egyesült Államok tekintélye mint 
vezető globális hatalomé a franciák és 
a németek szemében romlott amiatt, 
ahogy Washington reagált a korona-
vírus-világjárványra, és egyelőre a Joe 
Biden új elnök vezette Amerika nem 
tudta helyreállítani ezt – állapította 
meg hétfőn, Biden európai látogatása 
előtt nyilvánosságra hozott közös fel-
mérésében a német Marshall-alap és a 
Bertels mann Alapítvány. „A Biden-kor-
mány első háromhavi teljesítménye 
nem javított a franciák és a németek 
véleményén arról, hogy az Egyesült 
Államoknak mekkora befolyása van a 
világban” – olvasható a felmérés érté-
kelésében. Washington ázsiója most 
ugyanannyi, mint tavaly, akkor viszont 
10 százalékpontot romlott a járvány 
előtti évihez képest. Kína tekintélye 
viszont megnőtt. Biden elnök holnap 
kezdi meg európai látogatását, részt 
vesz a G7-országcsoport, a NATO és az 
Európai Unió csúcstalálkozóin.

Száz alatt az új koronavírusos esetek száma Romániában

Száz alá csökkent a 24 óra alatt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma – igaz, eb-
ben a vasárnapi, alacsonyabb tesztelési kedv is közrejátszott. Az elvégzett 10 072 tesztből 
89 lett pozitív, ami 0,89 százalékos arány. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 1 078 952. A 
gyógyultak száma 273 fővel 1 043 171-re nőtt. A kór szövődményeiben 16-an haltak meg 
az előző 24 órában, emellett még 47, a korábbi hónapokban jegyzett haláleset kapcsán 
erősítették meg, hogy a koronavírussal hozhatók összefüggésbe. Ennek nyomán az elha-
lálozások száma 30 878. A kórházakban 1671 fertőzöttet ápoltak, közülük 315-öt intenzív 
osztályon. Az aktív esetek száma 4903-ra csökkent – ez a szám múlt hétfőn 7604 volt.

KEVÉS HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ VAGY HAMISÍTOTT TERMÉKEK JELENTEK MEG A PIACON

Problémás fertőtlenítőszerek
 Egy véletlenszerűen kiválasztott fer-
tőtlenítőszereken végzett teszt szerint 
a romániai piacon olyan terméket is 
forgalmaznak, amely nem is tartal-
maz a címkén feltüntetett fertőtlenítő 
hatóanyagot, vagy ha igen, akkor is 
jóval kisebb koncentrációban.

 » BALOGH LEVENTE

A romániai piacon olyan termékeket 
is forgalmaznak fertőtlenítőként, 
amelyek valójában a címkén feltün-

tetettnél kevesebb hatóanyagot tartalmaz-
nak, vagy egyáltalán nincs is bennük – de-
rült ki egy teszt nyomán. A nagyszebeni 
Turnul Sfatului (Tanácstorony) című portál 
nyolc, véletlenszerűen kiválasztott fertőt-
lenítőgélt, fertőtlenítőszappant vagy kü-
lönböző felületek fertőtlenítésére szolgáló 
terméket teszteltetett a bukaresti vegyésze-
ti kutatóintézetben, és kiderült: közülük 
több sem felel meg a kívánalmaknak. A 
legnagyobb probléma a romániai Grande 
Gloria Production által gyártott, Hygieni-
um nevű fertőtlenítőgéllel adódott: a cím-
ke szerint 70 százalékos koncentrációjú 
etilalkoholt tartalmazó termékről kiderült, 
hogy egyáltalán nem volt benne etilalko-
hol. Egy másik, ugyancsak általuk gyártott 
gél, amelynek szintén 70 százalékos etilal-
koholt kellene tartalmaznia, csupán 57,2 
százalékos koncentrátumú hatóanyagot 
tartalmazott. A cég a megkeresésre azzal 
védekezett, hogy a termékeit hamisítják.

Hasonló probléma merült fel a Presti-
sept elnevezésű fertőtlenítőszappan kap-
csán is: ebben is kisebb volt a hatóanyag 
koncentrációja a címkén feltüntetettnél.

A szakértők szerint ennek az oka az, 
hogy a koronavírus-világjárvány miatt a 
fertőtlenítőszer-gyártás óriási üzletté vált, 

és a hatóanyag kispórolásával jóval töb-
bet lehet eladni a termékből. Az illetékes 
hatóságok csak tavaly júniustól októberig 
mintegy 200 ilyen terméket hagytak jóvá, 
idén év elején körülbelül 400 különféle 
fertőtlenítőszer volt elérhető az országban. 
A forgalmazott termékeket ugyanakkor az 
engedélyezés után csak ritkán vizsgálják 
meg – állami intézmény például nem is 
vizsgáltatott ki ilyen terméket.

A sajtóorgánum információi szerint 
egyébként az intézet birtokába került több, 
az intézetben még az év elején elvégzett 
hasonló, magánszemélyek által kért vizs-
gálat eredménye, amelyek ugyanazt az 
eredményt hozták: a romániai piacot el-
árasztották a felhígított fertőtlenítők.

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter 
az ügy kapcsán tegnap közölte, felkéri a 
minisztérium fertőtlenítőszerekkel foglal-
kozó bizottságát a helyzet kivizsgálására, 
egyben hangsúlyozta az ilyen termékek 
ellenőrzésének fontosságát. Leszögezte, 
ehhez többek között be kell fektetni az 

Országos Közegészségügyi Intézet, illetve 
a tisztiorvosi szolgálat ellenőrzéseket vég-
ző szaklaboratóriumainak fejlesztésébe. 
A minisztérium este tudatta, hogy ellenőr-
zést rendelt el az érintett cégeknél. Azt is 
jelezte, hogy tavaly és az idei év elején több 
száz, a minőségi követelményeknek nem 
megfelelő termékre bukkantak.

Mint ismeretes, ezelőtt öt évvel óriási 
port kavart a Hexi Pharma nevű fertőtle-
nítőszer-gyártó cég ügye, miután kiderült, 
hogy többszörösen felhígított termékeket 
forgalmazott. A cég illetékesei ellen 2017-
ben vádat is emeltek, és el is marasztalták 
őket 340 rendbeli csalás, 61 rendbeli köz-
okirat-hamisítás és a betegségek elleni 
küzdelem meghiúsításában való közre-
működés miatt, miután a vádirat szerint 
a Hexi Pharma 2010 és 2016 között 340 
kórház vezetőségét tévesztette meg, hami-
sított fertőtlenítőszereket adtak el nekik. A 
vizsgálatok alapján kiderült, hogy a hét-
szeresen felhígított szert a piaci árhoz ké-
pest tízszer drágábban értékesítették.
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Ősszel újabb korlátozások jöhetnek azok-
kal szemben, akik nem oltatták be ma-

gukat a koronavírus ellen – fi gyelmeztetett 
Alexandru Rafi la, Románia Egészségügyi Vi-
lágszervezethez (WHO) delegált képviselője, 

az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
képviselője. Az orvos-politikus az európai 
járványhelyzet kapcsán vasárnap este kifej-
tette, az Európai Unióban nyáron nagyjából 
normális körülményekre számíthatunk, mi-
vel az összes tagállamban csökkenőben a 
fertőzöttek száma.

Ugyanakkor ősszel bizonyos korlátozá-
sokra lehet számítani, különösen akkor, ha 
megjelenik egy újabb, könnyebben terje-
dő mutáció – mint az Indiából származó, a 
WHO által Deltának elkeresztelt változat –, 
mivel a különböző országokban nem azonos 
mértékű az átoltottság.

„Ekkor pedig ősszel ismét felbukkanhat 
a probléma, ami újabb korlátozásokkal jár-
hat – nem az oltottak, hanem azok számára, 
akik nagyobb eséllyel betegedhetnek meg, 
vagy terjeszthetik a kórt” – húzta alá Rafi la. 
Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy jelenleg 
ugyan nem lehet Romániában a vírus közös-
ségi terjedéséről beszélni, de az indiai vari-
áns megjelenése után ismét megnőhet az 
esetszám, ezért fontos, hogy minél többen 
beoltassák magukat. Különösen az oltási 
kampányban lemaradt vidéki településeken 
lényeges az oltottak számának növelése.

A láírta Vlagyimir Putyin orosz elnök 
azt a törvényt, amelynek értelmében 

Oroszország felmondja a Nyitott Égbolt 
szerződést. Az erről szóló közlemény teg-
nap jelent meg az orosz hivatalos jogi in-
formációs portálon. Az Egyesült Államok 
november 22-én jelentette be, hogy nem 
részese többé a Nyitott Égbolt szerződés-

nek. A szerződés felmondásáról rendelke-
ző törvényt az orosz parlament alsóháza 
május 19-én, felsőháza pedig június 2-án 
szavazta meg. Május 27-én Wendy Sher-
man amerikai külügyminiszter-helyettes 
arról tájékoztatta orosz hivatali partnerét, 
hogy az Egyesült Államok nem kíván visz-
szatérni a szerződéshez. Az 1992-ben aláírt 

és 2002-ben hatályba lépett megállapodás-
nak 34 európai és észak-amerikai részes ál-
lama volt. Az amerikai kormányzat tavaly 
május 21-én jelentette be az egyezményből 
való kilépésre vonatkozó szándékát, és fél 
évre rá kilépett. Washington és Moszkva a 
szerződés megsértésével vádolta egymást. 
(Hírösszefoglaló)

Oltás nélkül ősszel nőhet a fertőzöttek száma

Oroszország is felmondta a Nyitott Égbolt szerződést

Melyik jó? Több fertőtlenítőszer is problémásnak bizonyult a tesztek során




