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A különleges ügyészségről tárgyalt
Kelemen és az amerikai ügyvivő
A Különleges Igazságszolgáltatási 
Ügyosztályról (SIIJ) is tárgyalt Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes, az 
RMDSZ elnöke azon a tegnapi talál-
kozón, amelyen az Amerikai Egyesült 
Államok bukaresti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivőjével, David Munizzal 
egyeztetett. Kelemen a közösségi oldalán 
közzétett tájékoztatás szerint a találko-
zón elmondta: a koalícióban mindenki 
egyetért abban, hogy a bírákat és ügyé-
szeket vizsgáló különleges ügyosztályt 
meg kell szüntetni, a kérdés csak az, 
hova kerüljön át ennek a hatásköre. 
„Az RMDSZ álláspontja világos: a SIIJ 
hatásköre kerüljön át a főügyészséghez. 
Ez a helyes és járható út, ez rendkívül 
fontos az állampolgároknak is, hiszen így 
garantálható az, hogy a bíró és ügyész 
független maradjon az eljárás és a döntés 
során” – fogalmazott Kelemen.

A francia nyaralóhelyeken ismét
kötelező a kültéri maszkviselés
Egymás után állítják vissza a kültéri 
maszkviselés kötelezettségét a prefektú-
rák a francia nyaralóhelyeken a korona-
vírus delta variánsa miatt fokozatosan 
romló járványügyi helyzet miatt. Az új 
eseteknek immár csaknem kilencven 
százalékát a fertőzőbb mutáns okozza. 
A maszkviselés mellett a gyülekezést 
és az esti szórakozást korlátozó intéz-
kedések léptek életbe kedden Korzika 
szigetén, az Atlanti-óceán mentén több 
nyaralóvárosban, de a keleti és a délkele-
ti országrész egyes megyéiben is.

A BUDAPESTI KORMÁNY PÉLDÁJÁRA HIVATKOZIK A MAGYARELLENES ROMÁN PÁRT

Beleállt a gyermekvédelembe az AUR
Bevallottan a magyar kormány 
példája alapján akar gyermekvé-
delmi törvényt kidolgozni a ma-
gyarellenes AUR, amely kitiltaná 
az óvodákból és az iskolákból az 
LMBTQ-ideológiát. Pászkán Zsolt 
politikai elemző, Románia-szakértő 
a Krónikának úgy nyilatkozott: az 
AUR az „eurokráciának” megfelel-
ni akaró pártok konzervatív sza-
vazóira hajt, de a titkosszolgálati 
vonal sem kizárható.
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A magyar kormány által kidolgozott 
gyermekvédelmi törvényhez hason-
ló jogszabály kidolgozását jelen-

tette be a szélsőséges Románok Egyesü-
léséért Szövetség (AUR), amely közölte: a 
tervezet célja ugyanaz, mint a budapestié, 
azaz az LMBTQ-ideológia népszerűsítésé-
nek kitiltása az iskolákból, vagyis hogy 18 
éven aluliak körében ne lehessen terjeszte-
ni ezeket az eszméket. George Simion, az 
AUR társelnöke közölte, a tervezet kidolgo-
zásáról – amelynek célja, hogy „korlátozza 
a kiskorúak körében a homoszexualitás és 
a nemváltás bemutatását vagy népszerűsí-
tését” – a párt tagjaival és szimpatizánsa-
ival folytatott egyeztetés nyomán döntöt-
tek, és többek között ez által is jelzik, hogy 
támogatják a magyar kormány hasonló 
kezdeményezését. Simion szerint a párt-
tagok és szimpatizánsok 98 százaléka tá-
mogatja a javaslatot, amelynek célja, hogy 
„megvédje a gyerekeket az óvodákban és 
az iskolákban”. „E kezdeményezéssel kö-
vetkezetesek maradunk nemrégiben kifej-
tett álláspontunkhoz, miszerint támogat-
juk a budapesti kormány által elfogadott 
hasonló intézkedéseket, és más, európai 
konzervatív partnerekkel is egyeztetéseket 
folytatunk majd” – közölte az AUR.

„Az AUR kiáll a családok és a keresztény 
értékek mellett. Az LMBTQ-aktivistáknak 
nincs keresnivalójuk a romániai iskolák-
ban és óvodákban. Meg akarjuk óvni a 
gyerekeket a koruknak nem megfelelő pro-
pagandától” – szögezte le Claudiu Târziu, 
a párt másik társelnöke.

Mint arról beszámoltunk, múlt héten az 
RMDSZ-listán a képviselőházba jutott EM-
NP-s képviselő, Zakariás Zoltán is bejelen-
tette, hogy a magyar minta nyomán ilyen 
tartalmú törvénytervezetet készül kidol-
gozni. A magyar gyermekvédelmi törvény 
elsősorban a pedofi lok szigorúbb bünteté-
sét szolgálja, de belekerült egy olyan kité-
tel is, miszerint a 18 éven aluliak körében 
tilos LMBTQ-propagandát folytatni és a 
nemváltó műtéteket népszerűsíteni. Bár a 
jogszabály kizárólag a 18 évnél fi atalabb 
gyerekekről szól, azt az ellenzék, illetve a 
budapesti kabinettel régóta konfl iktusban 
álló Európai Bizottság a homoszexuálisok 
ellen irányuló kezdeményezésnek tekinti, 
ezért Magyarország kemény támadások 
kereszttüzébe került.

Elemző: a konzervatív szavazókra 
hajtanak
Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Intézet elemzője, Romá-
nia-szakértő a Krónika kérdésére, hogy va-
jon miért csapott le erre a témára az AUR, 
tegnap leszögezte: az AUR LMBT-témával 
kapcsolatos álláspontjában két elemről, 

illetve ezek – egyelőre még ismeretlen 
arányú – keverékéről van szó. „Egyrész-
ről a párt olyan ügybe kapaszkodhat bele, 
amelyben – egyelőre – egyedül képvisel-
het egy, a fősodorhoz tartozó pártoktól 
markánsan eltérő, a választók számára jól 
megkülönböztethetőséget biztosító állás-
pontot. Másrészt pedig – reményei szerint 
– szavazatokat rabolhat a kérdésben meg-
osztott és zavarosan nyilatkozó/cselekvő, 
jelentős konzervatív szavazói réteggel ren-
delkező, de az „eurokráciának” szintén 
kényszeresen megfelelni igyekvő vezetői 
réteggel rendelkező Szociáldemokrata 
Párttól (PSD) és Nemzeti Liberális Párttól 
(PNL) is” – hangsúlyozta a nagybányai 
születésű elemző.

Hozzátette: az AUR e kérdésben eddig 
tanúsított viselkedése viszont tartalmaz-
hat egy másik, külpolitikai elemet is, ami-
nek szintén lehet egy jóindulatú olvasata. 
Nevezetesen az, hogy ezzel az európai po-
litizálás szintjén az Európai Konzervatívok 
és Reformerek (ECR) csoportjának poli-
tikájához kíván igazodni, miután tavaly 
több tárgyalást folytatott a lengyel Jog és 
Igazságosság Pártjával (PiS) és az ECR-vel 
is egy esetleges csatlakozásról. Márpedig 
az ECR nemrég egyértelműen kiállt Ma-
gyarország és a magyar kormány e kérdés-
sel kapcsolatos politikája mellett.

Felvetésünkre, vajon minek tudható be 
az, hogy miközben soviniszta pártként 
tűzzel-vassal küzd a romániai magyar 
közösség megalapozott jogkövetelései el-
len, a magyar kormányt következetesen 
példaképnek tekinti, illetve nem üthet ez 
vissza annak fényében, hogy Romániában 
a fősodratú sajtóban a magyar kormány 
bármely intézkedése kapcsán démonizá-
lási hadjárat zajlik, Pászkán úgy válaszolt:  
mára már a meglehetősen egyszínűvé 
(azaz „eurokrata-kompatibilissé”) vált ro-
mán médiában is kezd érzékelhetővé válni 
a magyar kormányt és személyesen Orbán 
Viktort „démonivá lefesteni” igyekvő mű-
velet „túlpörgetésének” a kezdeményezők-
re nézve kedvezőtlen következménye. „Az 
a túlméretezett, a Magyarország és a ma-
gyar kormány elleni propaganda-hadjárat, 
amit elsősorban az utóbbi 4–5 évben lehe-
tett tapasztalni az „eurokrácia” romániai 
szócsöveiben (G4Media, Szabad Európa 
Rádió, Adevărul, Digi24, Deutsche Welle 
és számos kisebb jelentőségű kiadvány) 
már az átlagos román olvasóban/nézőben 
is csömört kezd kiváltani és lassan-lassan 
szimpatikusabbá (vagy legalábbis tiszte-

letre méltóbbá) kezdi változtatni Orbán 
Viktor személyét. Ilyen körülmények kö-
zött az AUR számára eredményesebbnek 
tűnhet kezdeményezésük számára Orbán 
Viktorra hivatkozni, mint a román válasz-
tók előtt kevésbé ismert, vagy egyenesen 
ismeretlen Jarosław Kaczyńskira, vagy a 
PiS-re” – mutatott rá Pászkán.

Titkosszolgálati szálak?
Azt is felvetettük, nem ronthatja még to-
vább a nemzeti kisebbségek jogai mellett 
következetesen kiálló magyar kormány 
nemzetközi megítélését, ha egy egyértel-
műen kisebbségellenes, soviniszta párt 
próbál ráakaszkodni? Arra is rákérdez-
tünk: lehetséges, hogy esetleg éppen ez 
lenne a cél?

Pászkán szerint nem zárható ki a romá-
niai politikai döntéshozók egy része, vala-
mint a titkosszolgálatok által az előbbiek 
utasítására, vagy saját kezdeményezésre 
folytatott információs hadviselés. „Ro-
mániában nagyon is elképzelhető, hogy a 
román hírszerző szolgálatok politikai élet-
be (is!) történő beavatkozása nem kerüli 
el az AUR-t sem. Egyelőre nincsenek (és 
valószínűleg nem is lehetnek) bizonyíté-
kok arra, hogy a párt egyes vezetői vala-
melyik hárombetűs szerv „napirendjét” 
hajtják-e végre, de vannak olyan elemek, 

melyek erre engednek következtetni. Azon 
a meglepő fordulaton kívül, amit George 
Simionnál lehetett tapasztalni, aki a mol-
dovai unionista mozgalom „motorjából” 
hirtelen a székelyföldi „elnyomott romá-
nok” szószólójává vált, a magyarországi 
Azonnali online kiadványnak nemrég 
adott interjúja is számos kérdést vet fel. 
Ugyanis, miközben abban a kérdező és a 
kérdezett minden „hívószót” elhelyezett, 
ami biztosíthatta az „információ” vírusz-
szerű terjedését a magyarországi és a ro-
mániai „progresszív” sajtóban (ami meg 
is történt!), az interjúnak, vagy annak főbb 
gondolatainak semmi nyoma sem volt az 
AUR saját médiaholdingja kiadványaiban! 
Ez – szerintem – egyértelműen bizonyítot-
ta azt, hogy az anyag „exportra” készült, a 
magyar kormány és Orbán Viktor „besáro-
zása” céljából. Végül, persze, nem zárható 
ki, hogy az AUR, vagy néhány politikusa 
egyszerűen trollkodik, vagyis mindenfé-
le külső hatás nélkül, a saját szakállára 
halászgat a zavarosban. A következő idő-
szakban – remélhetőleg – világosabban 
láthatjuk majd a helyzetet” – világított rá a 
helyzetre lapunknak Pászkán Zsolt. 

Budapestet utánoznák? George Simion és Caludiu Târziu, az AUR két társelnöke

Cîţu: nem állítjuk le
a gazdaságot

E lfogadta tegnap a kormány a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt korlátozások 

augusztus elsejétől érvényes enyhítéseit. 
Florin Cîţu miniszterelnök ugyanakkor 
a kormányülés után a negyedik hullám 
előjeleként emelkedő esetszám kapcsán 
megjegyezte: az enyhítés túlzás, mivel 
jórészt az érvényben levő szabályozások 
fenntartásáról van szó. Kiemelte: az új 
intézkedések egyike, hogy azon települé-
seken, ahol 2 ezrelék alatti a fertőzési ráta, 
75 ezer fős nagyrendezvény is tartható. Cîţu 
még kedden este arról beszélt: ha lesznek 
is korlátozások a koronavírus-járvány 
negyedik hulláma miatt, azok egy része 
csak az oltatlanokat érinti majd, a teljes 
gazdaságot pedig biztosan nem állítják 
le. A kormányfő a Digi 24 hírtelevíziónak 
nyilatkozva leszögezte: ha a fertőzések 
száma jelentősen megnő, ismét szükség 
lehet bizonyos korlátozásokra, ugyanakkor 
nem lehet minden korlátozás egyformán 
érvényes az oltatlanokra és az oltatlanok-
ra. Ám bizonyos intézkedések – például 
az éjszakai kijárási tilalom – mindenkire 
vonatkoznak majd, ha szükségessé válnak. 
Cîţu felidézte: több javaslat is született 
arra, hogyan kedvezzenek az oltottak 
számára – például azzal, hogy bizonyos 
helyszínekre csak ők léphessenek be, 
például hétvégenként csak ők mehesse-
nek bevásárlóközpontba –, de még nem 
született döntés a témában. Azt azonban 
leszögezte: a piacokat és a plázákat nem 
zárják be, mint ahogy a gazdaságot sem 
állítják majd le. Eközben a 24 óra alatt 
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak 
száma a tegnapi adatok szerint 150 fölött 
maradt: 26 708 tesztből 159 lett pozitív, ami 
0,59 százalékos arány. A kór szövődménye-
iben egy személy hunyt el. A kórházakban 
362 fertőzöttet ápoltak, közülük 47-et inten-
zív osztályon. (B. L.)




