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Baciu: az új vírustörzsekkel 
szemben is védenek a vakcinák
Már 35 személy fertőződött meg Romá-
niában a koronavírus úgynevezett indiai 
variánsával, de aggodalomra nincs ok, 
hiszen az oltások a SARS-CoV2 vírus 
új variánsai ellen is védenek – közölte 
tegnap Andrei Baciu egészségügyi állam-
titkár egy brit tanulmányt idézve. A The 
Lancet című orvosi folyóiratban megje-
lent tanulmány szerint a Pfi zer/BioNTech 
és Oxford/AstraZeneca szérumok teljes 
adagjával immunizált embereknél olyan 
antitestek alakultak ki, amelyek képesek 
voltak semlegesíteni az új koronavírus 
delta (indiai) változatát. Romániában 
a tegnapi tájékoztatás szerint 26 új 
koronavírusos megbetegedést igazoltak 
9429 teszt elvégzése nyomán. Az elmúlt 
24 órában 65, koronavírussal diagnoszti-
zált személy haláláról érkezett jelentés, 
közülük 61 korábban hunyt el, de csak 
most kerültek be az adatbázisba, az 
egészségügyi minisztérium által elrendelt 
ellenőrzések nyomán.

Kegyelemben részesíti a spanyol 
kormány az elítélt katalán politikusokat
Pedro Sánchez miniszterelnök egy bar-
celonai konferencián bejelentette, hogy 
a spanyol kormány várhatóan kegyelem-
ben részesíti az elítélt katalán függet-
lenségi politikusokat. „A kormány úgy 
döntött, hogy utat nyit a megbékélés, 
az egymásra találás felé. Hisszük, hogy 
ez a kegyelmi intézkedés megnyitja ezt 
az utat. Mindannyiunknak lehetőséget 
biztosít az újrakezdésre, és arra, hogy 
ezúttal jobban csináljuk” – fogalmazott 
a kormányfő. Mint mondta, a kabinet 
mai ülésén tesz javaslatot arra, hogy a 
2017 októberében alkotmányellenesen 
megrendezett népszavazás és a katalán 
függetlenségi nyilatkozat elfogadása 
miatt elítélt katalán függetlenségi poli-
tikusok kegyelmet kapjanak. A spanyol 
legfelsőbb bíróság 2019 októberében 
kilenc katalán függetlenségi vezetőt 
talált bűnösnek zendülés bűncselekmé-
nyében, és 9-től 13 évig tartó szabadság-
vesztésre ítélte őket. Négyen közülük 
hűtlen kezelés miatt is börtönbünte-
tésüket töltik. „Meggyőződésem, hogy 
az egyetértés és az együttélés üzenete 
kiengedni a börtönből ezeket az embe-
reket, akik katalánok ezreit képviselik” 
– hangsúlyozta Sánchez, hozzátéve, egy 
„közhasznú” döntésről van szó, amely 
nem csupán a kilenc politikusnak, 
hanem a katalán és a spanyol társada-
lomnak is kedvez.

Újabb uniós szankciók 
Fehéroroszországgal szemben
Az Európai Unió az emberi jogok súlyos 
megsértése és az elnyomás fokozódása, 
valamint a Ryanair járatának minszki 
kényszerített leszállása miatt újabb 
embereket és szervezetek vett fel Fehér-
oroszországgal kapcsolatos szankciós 
jegyzékébe – közölte az EU Külügyi 
Tanácsa tegnap. A tájékoztatás szerint a 
szankciók hatályának kiterjesztését az 
emberi jogok súlyos megsértése, a civil 
társadalom, a demokratikus ellenzék 
és az újságírók elleni erőszakos fellé-
pés, valamint az elnyomás fokozódása 
indokolta, illetve az, hogy a fehérorosz 
hatóságok május második felében pokol-
gépes fenyegetésre hivatkozva minszki 
leszállásra kényszerítették a Ryanair 
légitársaság Athénból Vilniusba tartó 
járatát. A felsorolt okok miatt 85 fehér-
orosz embert és 9 szervezetet vettek fel 
az uniós szankciós jegyzékbe. Minszkkel 
szemben az EU először október elején 
vezetett be büntetőintézkedéseket.

ERŐTELJES POLITIKAI BEFOLYÁSOLÁSI KÍSÉRLETEK ÉRHETŐK TETTEN A LABDARÚGÓ-EB-N

Nyakig a sportban a meleglobbi
A melegbüszkeséget jelképező 
szivárványszínre „festetné” a mün-
cheni stadiont a magyar és a német 
válogatott holnapi mérkőzésén a 
bajor város polgármestere a buda-
pesti Országgyűlésben elfogadott, 
a gyerekek szexuális nevelésére is 
kitérő pedofi lellenes törvény miatt. 
Nem az első eset, amikor a politika 
– és a meleglobbi – teret hódítana a 
sportban.
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A politikán túlmenően a sportra is 
egyre nagyobb befolyást próbál 
gyakorolni a meleglobbi, amelynek 

hatására a jelenleg zajló labdarúgó-Euró-
pa-bajnokság idején is erőteljes hangulat-
keltés folyik, többek között Magyarország 
ellen. Az elmúlt napokban heves bírálatok 
érik a budapesti kormányt az Országgyű-
lésben egy héttel ezelőtt elfogadott pedofi l-
ellenes törvény miatt: a 157 igen szavazat-
tal, 1 ellenvoks – és négy ellenzéki párt 
bojkottja – mellett elfogadott jogszabály 
rendelkezik a pedofi l bűncselekmények 
elkövetői nyilvántartásának létrehozá-
sáról, és az iskolai szexuális felvilágosító 
foglalkozásokkal kapcsolatban is meg-
fogalmaz előírásokat. A törvény alapján 
meggátolható, hogy a pedofi lok olyan 
állásokat tölthessenek be Magyarorszá-
gon, ahol gyermekekkel találkozhatnak, 
ugyanakkor kimondja, hogy az iskolai 
szexuális felvilágosító foglalkozások nem 
irányulhatnak a nem megváltoztatása, va-
lamint a homoszexualitás népszerűsítésé-
re. Elsők között Michael Roth, a német kül-
ügyminisztérium európai ügyekért felelős 
államminisztere támadta ki a jogszabályt, 
szerinte a magyar törvényhozás súlyosan 
diszkriminálja az LMBTIQ (leszbikus, me-
leg, biszexuális, transznemű, interszex, 
queer) embereket. Christian Wigand, az 
Európai Bizottság illetékes szóvivője kö-
zölte, az EB tüzetesen meg fogja vizsgálni 
a pedofi lellenes törvényt, hozzátéve, a 

testület elkötelezett a LMBTIQ közösségek 
védelme érdekében. Orbán Viktor minisz-
terelnök a kritikákra úgy válaszolt, a tör-
vény kiindulópontja az, hogy a gyermekek 
szexuális nevelése kizárólag a szülőkre 
tartozik, és ezt semmilyen intézmény nem 
veheti el. Hozzátette, a törvény a 18 év fö-
löttiekre nem vonatkozik, hanem a „gyer-
mekeink védelméről” szól.

Mivel nem ért egyet a magyar jogszabály-
lyal, München polgármestere szivárvány-
színű kivilágítást javasol a Németország és 
Magyarország válogatottja között szerdán 
tartandó Európa-bajnoki mérkőzésnek 
otthont adó Allianz Arénának. Dieter Re-
iter szerint a kezdeményezés – amellyel 
egyetért a müncheni városi tanács mind a 
hat frakciója – „a tolerancia és egyenlőség 
melletti kiállásnak adna hangot”. A város-
vezető levélben kérte az Európai Labdarú-
gó-szövetséget (UEFA) a stadion speciális 
kivilágítására. Szijjártó Péter erre reagálva 
rendkívül károsnak és veszélyesnek nevez-
te, amikor összekeverik a sportot a politiká-
val. A külgazdasági és külügyminiszter az 
európai uniós tagországok külügyminisz-
tereinek egynapos találkozóján magyar 
újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: a 
kivilágítás követelésében egyértelműen az 
a szándék mutatkozik meg, hogy a politi-
kát belekeverjék a sport világába, „hiszen 
mindenki tudja, miről van szó”. Hozzá-
tette, a magyar jogszabály ellen „ágálók” 
törekvésüknek olyan formában is hangot 
akarnak adni, hogy egy sporteseménybe, 
melynek semmi köze a nemzeti törvényho-

záshoz, bele akarják vinni a politikát. „A 
sportnak és a politikának az összekeverése 
rendkívül káros, történelmi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ez rossz. Ha valakik, 
akkor a németek ezt egészen biztosan jól 
tudják” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Hogy milyen álláspontot fogalmaz meg 
az UEFA, még nem tudni, mindenesetre 
a kontinentális szövetség azt vallja, hogy 
nem támogatja, miszerint „a politikát be-
lekeverjék a sportba”. Az Eb-t megelőzően 
a szövetség részben engedélyezte az ukrán 
játékosok új mezét a Krím-félszigetet is az 
ország részeként ábrázoló térképpel, de a 
„Dicsőség a hősöknek” feliratot eltávolít-
tatta. A napokban ugyanakkor az UEFA 
kinyilvánította, hogy nem fogja megbün-
tetni a német válogatott kapusát, amiért 
LMBTQ-karszalagot viselt a szombati, 
Portugália elleni mérkőzésen. A szövetség 
indoklása szerint Manuel Neuer csapatka-
pitányi karszalagja „a sokszínűséget, így 
egy jó ügyet képvisel”, és nem minősül po-
litikai szimbólumnak. A hálóőr gesztusát 
egyébként Uwe Junge, a német AfD egyik 
politikusa is bírálta, akárcsak a Black Lives 
Matter (Fekete életek számítanak) mozga-
lom által elterjesztett térdelést, amit töb-
bek között a magyar labdarúgó-válogatott 
tagjai is megtagadtak, kivívva maguk ellen 
különböző politikai körök bírálatát. Orbán 
Viktor kormányfő különben leszögezte: a 
magyar kultúrától idegennek tartja azt a 
gesztust, hogy a futballpályákon a rassziz-
mus elleni küzdelem jegyében letérdelnek 
egyes országok sportolói.
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Á llamfő lehet Kolozsvár polgármesteré-
ből – erről beszélt egy minapi interjú-

ban Sebastian Lăzăroiu politikai elemző, 
volt munkaügyi miniszter és egykori elnöki 
tanácsadó. Szerinte Emil Boc már dolgozik a 
2024-ben esedékes államfőválasztáson való 
indulásának előkészítésén. A szakértő úgy 
véli, nagy esély van arra, hogy a sikeres vá-
rosvezető megnyerje a megmérettetést. A ko-
lozsvári Monitorul de Cluj című lapnak adott 
interjújában az elemző nem tartja véletlen-
nek Emil Boc gyakori megjelenéseit a médi-
ában, s a Nemzeti Liberális Párton (PNL) be-
lüli harcokkal kapcsolatos állásfoglalásait.

„Valószínűleg a PNL elnöki pozíciójára is 
egy lehetséges opció volt, sokan próbálták 
meggyőzni őt azok közül, akik most Florin 
Cîțut támogatják” – fogalmazott Lăzăroiu. 
Úgy véli, végül az a döntés született, hogy 
a 2024-es államfőválasztási esélyeket ille-
tően túl korai lett volna a pártelnöki szerep 
már idén szeptembertől. Arra a kérdésre, 
hogy miért szavaznának az emberek Bocra, 
miután miniszterelnöksége és a gazdasági 

válság idején, 2010-ben alaposan megnyir-
bálta az állami alkalmazottak fi zetéseit, az 
elemző azt válaszolta: sok idő telt el azóta, 
egyesek elfelejtették az akkori történéseket, 
mások később megértették, miért volt szük-
ség a lépésekre.

Emil Boc az ötödik polgármesteri mandátu-
mánál tart Kolozsvár élén, a tavalyi választá-
son is magabiztos győzelmet aratott, Romá-
nia legsikeresebb városvezetőjének tartják. 
A kincses város gyors és látványos gazdasági 
fejlődésére példaként tekintenek az ország-
ban, így a kolozsvári polgármesterség remek 
ugródeszka lehet Bocnak. A politikus ebben 
a tekintetben Klaus Iohannishoz hasonló utat 
járhat be, hiszen a jelenlegi államfő is a Nagy-
szeben élén töltött sikeres évek után landolt 
a bukaresti politikába. Boc államfőjelöltségé-
nek ugyanakkor egyik fontos feltétele Florin 
Cîțu pártelnökké választása a PNL szeptem-
beri kongresszusán. Kolozsvár polgármestere 
a jelenlegi kormányfő elkötelezett támogató-
jaként lépett fel Ludovic Orbannal szemben.

Bár Emil Boc megítélése ellentmon-
dásos az erdélyi magyarok körében, az 
önkormányzati választásokon sok ma-

gyar őt támogatta. Miniszterelnöksége 
idején a jelenlegi városvezető jó viszonyt 
tudott kialakítani Orbán Viktorral, aki 
akkor még első kabinetjét vezette. A két 
kormányfő 2010 őszén közösen adta át az 
Arad–Szeged összekötő földgázvezetéket. 
Boc ugyanakkor nemrég újra előállt régi 
tervével, amely az ország régiókra osz-
tását szorgalmazza a jelenlegi megyék 
helyett, miután 2011-ben az akkor általa 
vezetett kormány kudarcot vallott ezzel 
az elképzeléssel.

Egyesek Iohannis utódját látják Emil Bocban

Az UEFA nem talált kivetnivalót a német hálóőr szivárványszínű karszalagján




