
Eddig tartott az idill a Románok Egy-
ségéért Szövetség és Diana Şoşoacă 
között: a szenátornőt egy botrányos, 
szerdai parlamenti felszólalása nyo-
mán kizárták a pártból.

 » BALOGH LEVENTE

M ár a szélsőséges Románok Egysé-
géért Szövetségnek (AUR) is elege 
lett a hírhedtté vált Diana Şoşoacă 

szenátor botrányaiból: fegyelmi okokból 
őt és Mihai Lasca képviselőt is kizárták a 
pártból. A maszkviselés- és oltásellenes 
mozgalom farvizén a tavalyi választáson 
parlamentbe jutott, ortodox fundamenta-
lista és magyargyűlölő párt szerdán este 
döntött a két politikus kizárásáról.

Claudiu Târziu, az alakulat társelnöke 
elmondta, a pártfegyelem megsértése és 
a parlamenti viselkedési normák áthágá-
sa miatt váltak meg tőlük.  Târziu – aki az 
AUR szenátusi frakcióvezetője is egyben 
– azt mondta: egy idő után már tűrhetet-
lennek érezte azokat a tetteket és megnyil-
vánulásokat, amelyek rossz fényt vetnek 
a pártra. Az AUR hivatalos közleménye 
szerint azért döntöttek Şoşoacă kizárása 
mellett, mert az a párt érdekei ellen csele-
kedett, és rossz fényt vetett az alakulatra. 
Mint fogalmaznak, a szenátornő rendsze-
resen megtagadta, hogy a parlamentben 
és azon kívül az AUR szenátusi frakciójá-
nak stratégia és a pártelnökség döntései 
értelmében járjon el.

Oltásellenes performansz
A pártelnökségnél Şoşoacă esetében a 
szenátornő szerdai parlamenti perfor-
mansza verte ki a biztosítékot. Az ugyanis 
a felsőház szónoki pulpitusán állva éppen 
tüzes hangú szónoklatban uszított a koro-
navírus elleni oltási kampány ellen, bizo-
nyítékok nélkül azt állította, hogy az oltási 
akció során megülik a nőket, és „tönkre-
teszik a román nemzet lényegét”. Arról is 
beszélt, hogy a Pfi zer és a BioNTech közös 

koronavírus elleni vakcinájával „lépésről 
lépésre ölik meg Romániát”, mivel az ol-
tással sterillé teszik a nőket. 

Az ülésvezető ekkor kikapcsolta
a mikrofonját
Ezt követően közösségi oldalán folytat-
ta, mondván: még ha mások el is akarják 
kendőzni az „igazságot”, ő nem hajlan-
dó rá. Miután pedig kiderült, hogy saját 
pártja sem ért vele egyet, nőellenesség-
gel, illetve politikai inkorrektséggel vá-
dolta meg.

A párt magyarellenes hadjáratáról hír-
hedt képviselője, Dan Tanasă arról beszélt: 
Şoşoacă nem érti, milyen szabályok szerint 
kell játszani, ha az ember a román állam 
tisztségviselője. Hozzátette: egy szenátor-
nak nincs keresnivalója cigányzenészek 
társaságában élőben a Facebookon köz-
vetített dorbézolásokon. Ezzel arra utalt, 
hogy pénteken egy vendéglátóhelyen tűnt 
fel, amelyen a résztvevők a hatályos kor-
látozásokra fi ttyet hányva mulatoztak, és 
többek között soviniszta, magyarellenes 
dalokat énekeltek.

Mint ismeretes, Şoşoacă azzal tűnt ki 
korábban, hogy ügyvédként a járvány mi-
atti korlátozások ellen lázított, és többek 
között ő a jogi képviselője a korlátozásokat 

notóriusan megszegő és azok ellen szintén 
uszító Teodosie konstancai ortodox érsek-
nek.

Elhallgatott büntetőügyek
Şoşoacával együtt kizárták a pártból a 
Nagyváradon nagy meglepetésre képvi-
selői mandátumot szerző Mihai Lascát is, 
akit korábban jogerősen elítéltek testi sér-
tés okozása miatt. A 40 éves Lasca két év 
felfüggesztett szabadságvesztést kapott, 
miután megvert egy férfi t, aki a gyanúja 
szerint összejött a volt élettársával. A férfi , 
akinek egyébként őrző-védő szolgálata 
van, majd bűnszervezet létrehozása mi-
att emeltek vádat ellene, a gyanú szerint 
ugyanis embercsempészként tevékenyke-
dett: tevékenysége célja ázsiai és afrikai 
migránsok Magyarországra való juttatása 
volt. Az ügyészek ennek kapcsán bankkár-
tyaklónozással is meggyanúsították, erre 
azonban nem találtak elegendő bizonyí-
tékot. A párt azért zárta ki, mert mindezt 
eltitkolta előlük, és csupán a sajtó leleple-
zései nyomán derült rájuk fény.

Ehhez képest Lasca közösségi olda-
lán azzal vádolta meg a párt társelnökét, 
George Simiont, hogy diktátorként viselke-
dik, a saját büntetőügyeit pedig igyekezett 
bagatellizálni.
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Kapós az AstraZeneca oltása

Igencsak népszerűnek bizonyultak az 
új oltópontok, amelyekben hétfőtől 
lehet majd felvenni a koronavírus elleni 
vakcinát: az időpontfoglalás lehetősé-
gének szerdai megnyitása után ren-
getegen kattintottak rá a regisztrációs 
portálra. Az oltást koordináló testület 
közlése szerint óránként 4464 személy 
iratkozott fel az AstraZeneca oltására 
a Programare.vaccinare-covid.gov.ro 
platformon. Ennek nyomán szerda a 
délután fél egyes indulás után eltelt 24 
órában 107 144-en regisztráltak. Az első 
szakaszban összesen 200 000 helyet 
hirdettek meg.

Több mint 700 ezer gyógyult

Ismét 3000 alá csökkent a 24 óra alatt 
diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek 
száma: a csütörtöki adatok szerint több 
31 ezer tesztből – ebből 24 745 PCR- és 
6900 antigénteszt – 2644 lett pozitív, 
ami 8,36 százalékos arány. Ezzel az 
igazolt fertőzöttek száma 755 126. A 
gyógyultak száma 2749 fővel 701 283-ra 
nőtt. A kór szövődményeiben elhunyt 
65 fertőzött – mindannyian krónikus 
betegek voltak –, így az elhunytak száma 
19 200. A kórházakban már csak 7089 
fertőzöttet kezeltek, közülük 958-at 
intenzív osztályon. 
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KIZÁRTÁK A SZÉLSŐSÉGES PÁRTBÓL A BOTRÁNYHŐS DIANA ŞOŞOACÁT ÉS MIHAI LASCA KÉPVISELŐT

Saját magát szalámizza fel az AUR

Ennyi volt. Diana Şoşoacă szenátor és Mihai Lasca képviselő már nem az AUR tagja

 » RÖVIDEN

Az EU külügyi főképviselője elé vitték
a kárpátaljai magyarok ügyét
A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) 
delegációjának tagjai és a határon túli 
magyar EP-képviselők írásbeli választ 
igénylő kérdést nyújtottak be Josep 
Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőnek a kárpátaljai magyarsá-
got hátrányosan érintő ukrajnai intéz-
kedésekkel és atrocitásokkal kapcsolat-
ban. Borrell a válaszában aggasztónak 
nevezte az ukrajnai fejleményeket. A 
képviselőcsoport csütörtöki közleménye 
szerint felhívták az uniós főképviselő 
fi gyelmét a kárpátaljai magyarokat sújtó 
szisztematikus jogsértésekre. Tájékoztat-
ták az ukrán médiában a magyarok ellen 
megjelenő gyűlöletbeszédről, a naciona-
lista félkatonai csoportok felvonulásáról, 
a kárpátaljai magyarok listázásáról, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) székháza ellen intézett gyújto-
gatásról és az Ukrán Biztonsági Szolgálat 
„összehangolt, koholt vádakon alapuló” 
rajtaütéséről a magyar szervezetek irodái-
ban és a KMKSZ elnökének lakásában.

Védettséget igazoló okmányt
vezet be a magyar állam
A magyar kormány döntött arról, hogy 
a magyar állam védettséget igazoló 
okmányt vezet be, amelyet azok kaphat-
nak meg, akiket beoltottak a koronavírus 
ellen, vagy bizonyítottan átestek a beteg-
ségen – mondta Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter csütörtöki 
online sajtótájékoztatóján. A miniszter 
közölte: ilyen okmányt kaphat, aki már 
megkapta a koronavírus elleni második 
oltást is. Szintén védettséget igazoló 
okmányt kaphat az, aki a koronavírusból 
felgyógyultnak minősül.

„Feltartóztatná” Washingtont Moszkva
Oroszországnak a feltartóztatás politiká-
ját kell alkalmaznia az Egyesült Államok 
ellen, hogy elejét vegye a belügyeibe való 
beavatkozási kísérleteknek – jelentette 
ki Szergej Rjabkov orosz külügyminisz-
ter-helyettes újságíróknak csütörtökön 
Moszkvában. „Az Egyesült Államoknak 
hazánk feltartóztatási politikájának 
tárgyává kell válnia, egyebek között a 
belügyekbe való agresszív beavatkozás, 
mindenféle beavatkozás szempontjából” 
– fogalmazott Rjabkov.

Vita a lengyel reklámadó miatt
A reklámadó lengyelországi bevezeté-
séről szóló tervezet célja nem a szólás-
szabadság korlátozása, hanem a nagy 
médiacégek megadóztatása  – jelentette 
ki Andrzej Duda lengyel államfő szerda 
esti tévéinterjújában. Duda a társadalmi 
vitára és a kormányon belüli megvita-
tásra váró, előzetes tervezet kapcsán 
nyilatkozott, amely ellen szerdán több 
magánkézben lévő sajtóorgánum tiltako-
zott, szüneteltette a műsorszolgáltatást, 
a sajtószabadság elleni támadásnak 
minősítve a beharangozott reklámadót. A 
lengyel elnök elfogadható lépésnek tartja 
a nagy médiacégek megadóztatását. A 
reklámadó szerinte nem érinti a szólás-
szabadságot, hanem csak a „pénzről 
szól”. Lengyelországban szerinte nem 
korlátozzák a szólásszabadságot.

Végleg kicenzúrázta Trumpot a Twitter
A Twitter véglegesen eltiltotta Donald 
Trumpot a közösségi oldal használatától
– jelentette be szerdán a San Franciscó-i 
székhelyű vállalat pénzügyi vezérigazga-
tója a CNBC amerikai televízióban. Ned 
Segal hozzátette: a tilalom akkor is végle-
ges, ha a volt elnök 2024-ben újra elindul 
az elnöki posztért folyó küzdelemben.

 » B. L.

Jó a helyzet az iskolákban a jelenléti okta-
tás hétfői újraindulása óta – jelentette be 

Klaus Iohannis államfő csütörtökön este, 
miután Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter-
rel egyeztetett, többek között annak apro-
póján, hogy a jelenléti oktatás újraindulása 

nyomán a csütörtöki nap folyamán az ország 
számos iskolájában több diák és pedagógus 
koronavírustesztje is pozitív lett. Az elnök ki-
fejtette, mintegy tízezer iskolában tanulnak 
jelenléti oktatásban a diákok, mintegy hat-
ezerben pedig a sárga forgatókönyv szerint 
zajlik az oktatás, vagyis a diákok része visz-
szatért az iskolapadba, a többiek esetében 
viszont folytatódik az oktatás. „Summa sum-
marum, több mint kétmillió diák számára is-
kolai jelenléttel kezdődött újra a tanítás, ami 
több mint 70 százalék” – mutatott rá Iohan-
nis. Figyelmeztetett ugyanakkor: realistának 
kell lennünk, a pandémiának nincs vége, 
még ha a korlátozó intézkedések nyomán 
a fertőzése száma csökkent is, nem mond-
hatjuk azt, hogy megszabadultunk a világ-
járványtól. Kijelentette: továbbra is be kell 
tartani a korlátozásokat, hogy minél több 
diák tanulhasson jelenléti oktatás keretben. 
A jelenléti oktatás hétfői újraindulása után 
csütörtökön az ország több iskolájában is ko-
ronavírus-fertőzöttekre bukkantak, lapzár-
tánkig többtucatnyi diák és pedagógus szer-
vezetében mutatták ki a kórokozót. Többek 
között Kolozs, Hargita, Brassó, Fehér, Besz-
terce-Naszód, Konstanca és Dolj megyében, 
valamint Bukarestben is számos teszt po-

zitív lett. Az érintett osztályokban 14 napra 
felfüggesztették a tanítást. Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter szerint – tekintve a vírus 
lappangási időszakát – az érintettek nem az 
iskolában fertőződtek meg. Egyúttal a szülők 
felelőtlenségét okolta az esetek miatt, mond-
ván, jobban oda kellene fi gyelniük, milyen 
állapotban küldik iskolába a gyereküket. Ál-
lítása szerint nincs szó arról, hogy a helyzet 
kezdene kicsúszni az irányítás alól.

Iohannis szerint jó a helyzet az iskolákban




