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A PNL elnöke is nekiment az RMDSZ vezetőjének – Kelemen: ígéretet szegtek a románok

Ludvic Orban „megsértődött”
Fertőzött tojás 
Romániában
Romániába is begyűrűzött a 
napokban az Európa nyuga-
ti felében kirobbant fertőzött-
tojás-botrány: a Temes megyei 
állategészségügyi igazgató-
ság 1000 kilogramm, Német-
országból behozott, Fipronil ro-
varirtó szerrel fertőzött folyé-
kony tojássárgáját foglalt le. 
A készletet megsemmisítet-
ték, üzleti forgalomba nem ke-
rült belőle. A botrány Hollan-
diából indult ki, ahol fel is kér-
ték a lakosságot, hogy ne fo-
gyasszon tojást, de Németor-
szágra és Szlovákiára is átter-
jedt. Az is fölmerült, hogy a to-
jásszállítmányokat szándéko-
san fertőzhették meg ismeret-
len tettesek. 

Súlyosbodott
a népességfogyás
Romániában az élve születések 
száma csaknem ötvenezerrel 
elmaradt a halálozásokétól az 
első félévben – derült ki a sta-
tisztikai hivatal (INS) csütör-
tökön közzétett jelentéséből, 
amely az első hat hónap anya-
könyvi adatait dolgozza fel. Ta-
valy az élve születések szá-
ma alig haladta meg a 190 ez-
ret, míg a halálozásoké megkö-
zelítette a 257 ezret, így a ter-
mészetes szaporulatból adódó 
népességfogyás éves szinten 
megközelítette a 67 ezret. Idén 
már az első félévben csaknem 
nyolcezerrel kevesebb gyerek 
született a tavalyi év első felé-
hez képest, miközben a halálo-
zások száma majdnem négy-
ezerrel volt magasabb mint 
2016 első felében: emiatt a ter-
mészetes népességfogyás már 
az első hat hónapban megha-
ladta a 48 ezret. A szakembe-
rek a népességfogyás további 
növekedésére számítanak. 

Algériai a gázoló

Algériai állampolgár a szerdai 
franciaországi gázolás elköve-
tője: biztonsági források sze-
rint a 37 éves Hamou Bachir 
volt az, aki egy BMW típusú ko-
csival francia katonák közé haj-
tott, hat katonát megsebesítve. 
Illegálisan tartózkodott Fran-
ciaországban. Kihallgatni egy-
előre nem sikerült, mivel a tűz-
harcban, amely során mene-
külés közben elfogták, megse-
besült.

Drónnal akart 
robbantani egy IÁ-tag

Őrizetbe vették Törökország-
ban az Iszlám Állam nevű ter-
rorszervezet egy orosz állam-
polgárságú tagját, aki drónnal 
tervezett felrobbantani egy le-
vegőben tartózkodó ameri-
kai harci gépet. Renat Bakijev a 
dél-törökországi Incirlik légi tá-
maszpontnál akart elkövetni 
pokolgépes merényletet.

Orosz katonai gép 
Washington fölött

Alacsony magasságban repült 
el több kulcsfontosságú wa-
shingtoni kormányzati épület 
felett helyi idő szerint szerdán 
egy orosz felderítő repülőgép. 
Mindez az amerikai kormány 
engedélyével, a régóta fennál-
ló, Nyitott Égbolt nevű orosz–
amerikai megállapodás kereté-
ben történt.

Észak-Korea augusztus köze-
péig elkészíti a Guam ameri-
kai külbirtok elleni rakétatá-
madás tervét, utána csak Kim 
Dzsong Un vezető döntésétől 
függ, hogy elindítják-e a táma-
dást négy közepes hatótávolsá-
gú rakétával – jelentette csütör-
tökön a KCNA észak-koreai álla-
mi hírügynökség. A szokatlanul 
részletes beszámoló a támadási 
tervről újabb állomása az Egye-
sült Államok és Észak-Korea kö-
zötti kölcsönös fenyegetőzésnek. 
Donald Trump amerikai elnök 
„olyan tűzzel és haraggal” fenye-
gette meg kedden Phenjant, „ami-
lyet még nem látott a világ”, arra 
az esetre, ha Észak-Korea tovább 
fenyegetné az Egyesült Államo-
kat, később azonban két egymást 
követő Twitter-üzenetben visz-
szafogottabban nyilvánult meg. 

Phenjan szerdán közölte: „komo-
lyan mérlegeli”, hogy közepes ha-
tótávolságú ballisztikus rakétái-
val csapást mérjen Guam szige-
tére, ahol az amerikai haderőnek 
hadászati jelentőségű katonai lé-
tesítményei vannak.

A KCNA a csütörtöki jelenté-
sében „zagyvaságok tömkele-
gének” nevezte Trump fenye-
getését. „Képtelenség értelmes 
párbeszédet folytatni egy ilyen 
őrülttel, csak nyers erővel le-
het rá hatni” – írta a hírügynök-
ség, hozzátéve, hogy Phenjan 
továbbra is figyelemmel kísé-
ri az Egyesült Államok nyilatko-
zatait és viselkedését. „A kore-
ai néphadsereg által elindítan-
dó Hvaszong-12 rakéták elrepül-
nek majd Simane, Hirosima és 
Kócsi japán prefektúrák fölött” – 
idézte a KCNA Kim Rak Gjom tá-

bornokot, a hadsereg stratégiai 
erőinek parancsnokát. „A raké-
ták 3356,7 kilométer hosszú pá-
lyát futnak majd be, amihez 1065 
másodpercre lesz szükségük, és 
Guamtól 30–40 kilométerre csa-
pódnak be az óceánba” – tette 
hozzá a tábornok.

A japán légierő bejelentette 
csütörtökön, hogy az ország lég-
terében, de a Koreai-félszigethez 
közel közös légi hadgyakorlatot 
tartott kedden amerikai bombá-
zó repülőgépekkel az észak-ko-
reai rakétakísérletek miatt kiala-
kult feszült térségi helyzetben.

Eközben az NBC amerikai hír-
televízió értesülései szerint az 
amerikai védelmi minisztérium 
elkészítette az Észak-Korea el-
leni megelőző csapás részletes 
terveit arra az esetre, ha Donald 
Trump amerikai elnök úgy dönt, 

hogy elrendeli a támadást a kom-
munista diktatúra ellen.

Magas rangú katonai tisztség-
viselők elárulták, hogy a tervek 
szerint Guamról induló B-1B tí-
pusú stratégiai bombázók képez-
nék a csapásmérő erő gerincét, 
és a műveletet további harci repü-
lőgépekkel, valamint műholdak-
kal és drónokkal támogatnák. 
A lehetséges célpontok között 
lenne nagyjából két tucat raké-
taindító állomás és rakétakísér-
letekre használt létesítmény. A 
Trump által mérlegelt két-három 
katonai opció közül ez az egyik 
olyan, amelyikkel talán lenne né-
mi esély elkerülni a konfliktus 
eszkalálódását – mondta James 
Stavridis, az amerikai haditenge-
részet nyugalmazott admirálisa.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Adócsalás gyanúja miatt házku-
tatást tartott csütörtökön a leg-
főbb ügyészség és a rendőrség 
azon a Teleorman megyei far-
mon, amelynek egyik tulajdo-
nosa Valentin Ştefan Dragnea, a 
kormány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnökének, 
Liviu Dragneának a fia. A Salcia 
nevű településen található farm 
ügyvezetőjét, Ilie Dragnét elő is 

állították kihallgatásra, majd 24 
órára őrizetbe vették. Dragne a 
cég részvényeinek 10 százalékát 
birtokolja, míg Liviu Dragnea fia 
90 százalékukat.

A cégnek 240 alkalmazottja 
van, 2015-ben 39,5 millió lejes üz-
leti forgalom mellett 89 265 lejes 
nyereséget könyvelt el, míg tavaly 
34,2 millió lejes forgalom mellett 
52 255 lejes nyereséget jegyzett.

A legfőbb ügyészség még csü-
törtökön reggel közölte, hogy 
Bukarestben és nyolc megyé-
ben összesen 80 helyszínen – 
lakásokban, illetve építőipari, 
hulladékfeldolgozó és sertéste-
nyésztéssel foglalkozó cégeknél 
– tartottak házkutatást egy olyan 
adócsalási ügyben, amelyben az 
okozott kár mértéke a gyanú sze-
rint eléri a kilencmillió eurót.

Az ügyészség szerint az érin-
tett tizenkét cég könyvelésében a 
2010 és 2016 közötti időszakban 
adócsalási szándékkal valótlan 
kiadásokat tüntettek fel. A kár 
megtérítése érdekében az ügyé-
szek zárolták az ügyben érintett 
személyek egyes javait és bank-
számláit.

B. L.

A Nemzeti Liberális 

Párt elnöke, Ludovic 

Orban szerint sér-

tő a románokra néz-

ve, hogy Kelemen Hu-

nor kimondta: a ma-

gyaroknak nincs ünne-

pelnivalójuk 2018-ban.

Ludovic Orban, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke is 
beszállt azok sorába, akik 

durván nekitámadtak Kelemen 
Hunornak, aki egy múlt heti lap-
interjúban leszögezte: a magya-
roknak nincs ünnepelnivalójuk 
az 1918-as gyulafehérvári román 
nagygyűlés centenáriumán, és 
nem is akarnak ünnepelni.

Orban a Realitatea hírtelevízi-
óban szerdán este „sértőnek” ne-
vezte a román nemzetre nézve az 
RMDSZ elnökének kijelentéseit.

„Sértés a nemzettel szemben. 
Másrészt ellenzem, hogy konf-
liktusokat generáljunk Hunor ki-
jelentései nyomán (sic!), aki áldo-
zatként akarja feltüntetni magát, 
azt szeretné, ha az egész politi-
kum reagálna, és rászállna, hogy 
áldozatként állíthassa be magát. 
Szankcionáljuk, nem vitás, hogy 
szankcionálni fogjuk. Elsősor-
ban azáltal, hogy sohasem fogad-
juk el, amit akarnak, a törvény-
módosításokat és a kulturális au-
tonómiát. Állandó játszmáikkal 
arra számítanak, hogy nyernek 
majd valamit, és ez általában a 

sértő magatartásban merül ki” – 
mondta a PNL elnöke Kelemen ki-
jelentése kapcsán.

A politikus szerint az 1918-as 
esemény centenáriuma az egész 
nemzeté, és „nagyon sok magyar 
származású román állampolgár 
is meg fogja ünnepelni”, függetle-
nül attól, mit mond az RMDSZ el-
nöke. „Kelemen Hunor a zavaros-
ban halászik ezzel a történettel” 
– vélekedett Orban, aki egyéb-
ként félig magyar: a Brassóban 
született politikus édesapja ma-
gyar nemzetiségű – minden bi-
zonnyal ennek tudható be, illet-
ve a magyar ügyekben tanúsított 
elutasító magatartására válaszul 
adott fricska, hogy a róla szóló 
magyar Wikipédia-szócikkben 
neve Orbán Lajosként szerepel.

Mint arról beszámoltunk, nem 
Orban az egyetlen, aki durva el-
utasítással reagált Kelemen ki-
jelentésére: a Románia Korsze-

rűsítéséért Országos Koalíció 
(CNMR) román állampolgársá-
ga megvonását, illetve a Románia 
Csillaga érdemrendje visszavo-
nását követelte, és a román sajtó-
ban is számos támadás érte.

Kelemen az őt ért támadások-
ra a Kossuth Rádió 180 perc című 
műsorában csütörtökön úgy re-
agált: ha a románság betartja a 
magyarságnak 1918-ban tett ígé-
reteit, egészen más volna ma Ro-
mániában a két közösség, a ma-
gyarság és a románság viszonya. 
Hangsúlyozta: az erdélyi ma-
gyarság már érzi azt a naciona-
lista hullámot, amelyet a közelgő 
centenárium kelteni látszik. Nem 
fogadja el, hogy bizonyos kérdé-
sekről csak románok beszélhet-
nek, vagy ha magyarok beszél-
nek róla, az hihetetlenül durva 
nacionalista vihart kavar. Az nem 
a megfelelő állapot, ha egy egész 
közösség, az erdélyi magyarság 

a centenáriumi év alatt megfé-
lemlítve, elbátortalanítva vissza-
húzódik, mert ebben az állapot-
ban nem lehet alkotni – fogalma-
zott. Éppen ellenkezőleg: fel kell 
mutatniuk, hogy az elmúlt száz 
évben mit tettek hozzá ahhoz az 
országhoz, amelyet a történelem 
fintora hazájukká kijelölt – hang-
súlyozta Kelemen Hunor. Hozzá-
tette: szerencsére vannak olyan 
román hangok is, amelyek a ra-
cionalitás és a párbeszéd irányá-
ba hatnak.

A kitüntetéssel kapcsolat-
ban azt mondta, hogy azt Emil 
Constantinescu korábbi román 
elnöktől kapta, éppen a román–
magyar kapcsolatok erősítésé-
ért. Ha elveszik tőle, akkor is 
tud majd aludni, bár hihetetle-
nül rossz üzenetnek tartaná – 
mondta.

BALOGH LEVENTE

Phenjan a napokban kidolgozza a Guam elleni támad ás tervét

Adócsalás miatt nyomoznak Dragnea fiának cége ellen

Ki kit sért? Ludovic Orban megorrolt Kelemen Hunor kijelentése miatt
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