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NEM MARAD MAGYARORSZÁGON A BOTRÁNYT OKOZÓ ROMÁN NAGYKÖVET

Iohannis visszahívta Lazurcát

Botrányhős. Marius Lazurca hamarosan elhagyja Budapestet

Már nem sokáig képviseli Romániát 
Magyarországon Marius Lazurca 
nagykövet, miután Klaus Iohannis 
államfő visszahívta tisztségéből. 

 » PATAKY ISTVÁN

T izenegy más képviselet-vezető mel-
lett Románia budapesti nagykövetét 
is visszahívta pénteken Klaus Iohan-

nis elnök. Marius Lazurca április végén 
magyar–román diplomáciai botrányt 
okozott azzal, hogy levelet küldött a ma-
gyar, ellenzéki Párbeszéd társelnökének, 
amelyben kifejezte szolidaritását, és re-
ményét, hogy sértetlen maradt az őt ért 
inzultusok után. A diplomata büszkén 
osztotta meg állásfoglalását a Budapes-
ten szolgáló nagykövetek WhatsApp-cso-
portjában. „Ennél valószínűleg nincs 
lejjebb: a román nagykövet vette védel-
mébe Szabó Tímeát” – tájékoztatott akkor 
az esetről Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter. Hozzátette: a Párbeszéd 
politikusa szerint baj, hogy az erdélyi 
és székelyföldi magyarok maszkokat és 
védőruhákat kaptak az anyaországtól. 
„A román nagykövetnek pedig tetszik, 
hogy vannak pártok a magyar Országy-
gyűlésben, amelyek így gondolkodnak. 
Megdöbbentő a román nagykövet nyil-
vánvalóan hazug hisztériakeltése, de 
ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy 
a magyar ellenzék és a román nagykövet 

közös platformra került a határon túli ma-
gyarokkal szemben” – írta Facebook-be-
jegyzésében Szijjártó Péter. A Párbeszéd 
társelnöke tagadta, hogy a diplomata a 
parlamenti felszólalása kapcsán fejezte 
ki szolidaritását. „Az igazság az, hogy 
a román nagykövet az Orbán-kormány 
által támogatott Magyar Nemzetben el-
lenem írt, az 1940-es évek óta példát-
lan, náci hangvételt idéző cikk miatt 
fejezte ki szolidaritását” – írta Szabó. 
Hozzátette, a cikk megjelenése és a kor-
mány „uszítása” óta számos életveszélyes 
fenyegetést kapott.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Magyar 
Nemzet megkeresésére otrombaságnak, 
faragatlanságnak nevezte Marius La-

zurca akcióját. „Így nem viselkedik egy 
nagykövet akkor sem, ha egy nagyon tá-
voli országban szolgál, és nem egy olyan 
szomszédos államban, amellyel szoros 
együttműködést kellene kialakítania” – 
fogalmazott Kelemen. Bogdan Aurescu 
román külügyminiszter egy májusi inter-
júban azt mondta, a budapesti nagykövet 
nem a bukaresti külügyminisztérium uta-
sítására, annak jóváhagyása nélkül, sze-
mélyes kezdeményezésből, saját nevében 
vállalt szolidaritást a magyar Országgyű-
lés egyik politikusával.

A negyvennégy éves Marius Lazurca 
2016 márciusi budapesti kinevezése előtt 
a Moldovai Köztársaságban volt Románia 
nagykövete.

 » RÖVIDEN

Több mint százezer fertőzött
A hétvégén meghaladta a százezret az 
igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 
Romániában, miután pénteken 1391, 
szombaton 1311, tegnap pedig 1109 új 
fertőzöttet regisztráltak 24 óra alatt. Az 
igazolt fertőzöttek száma ezzel 103 495. 
Ugyanakkor 24 óra alatt további 214 
fertőzött gyógyult meg, így a gyógyultak 
száma 43 025. További 11 283 tünetmentes 
hordozót tíznapos kórházi megfi gyelés 
után engedtek haza. Elhunyt további 
36 személy, ezzel immár 4163 a halottak 
száma. Az elhunytak közül 32-en krónikus 
betegek voltak. A legutóbbi 24 órában 14 
784 tesztet végeztek, ebből 7,5 százalék a 
pozitívak aránya. Egyébként 5806 tesztet 
az érintettek kérésére végeztek. Az összes 
teszt száma immár 2 081 644. Kórházban 
7052 fertőzöttet ápoltak, közülük 465-
öt intenzív osztályon. Emellett 10 835 
fertőzöttet házi, 5780-at pedig hatósági 
elkülönítésben tartottak. 37 409-en házi, 
öten pedig hatósági karanténban voltak. 

Orbán: Magyarországnak 
működnie kell!
A kormány célja, hogy fenntartsa Magyar-
ország működőképességét – jelentette 
ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat 
este, és a biztonsági szabályok betartását 
is kérte az emberektől. A védekezés iránya 
úgy hangzik: Magyarországnak működnie 
kell! – fogalmazott a miniszterelnök. Ki-
emelte: a nemzeti konzultáció eredménye 
alapján azt várják a magyar emberek a 
kormánytól, a miniszterelnöktől, az egész-
ségügyi rendszertől, a gazdaságirányítás-
ban résztvevőktől, hogy tartsák működő-
képes állapotban Magyarországot.
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