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December 13-án szállítják Romániába az egykori uralkodó földi maradványait

Jövő héten temetik az exkirályt
Jövő szombaton he-

lyezik végső nyuga-

lomra a kedden Svájc-

ban elhunyt román ex-

királyt, Mihályt. Előtte 

háromnapos nemzeti 

gyászt tartanak.

December 16-án, szombaton 
temetik el I. Mihály volt ro-
mán királyt, aki kedden, 

96 évesen hunyt el svájci reziden-
ciáján – közölte tegnap a román 
királyi ház.

A Mihály exkirály holttestét 
szállító repülőgép december 13-
án, szerdán 11 órakor száll le a 
bukaresti Otopeni repülőtéren, 
ahol jelen lesz Margit herceg-
nő, a királyi ház vezetője, a ki-
rályi család többi tagja, valamint 
az állami intézmények és az or-
todox egyház képviselői. Innen 
autóval a sinaiai Peleş-kastélyba 
szállítják a koporsót, és 14 órá-
tól a kastély dísztermében rava-
talozzák fel. Itt szerdán 14 és 18 
óra között leróhatják kegyeletü-
ket az elhunyt előtt az elnöki hi-
vatal, a kormány, a parlament, az 
állami intézmények, a diploma-
ták, az Európai Unió és a NATO, 
a Román Akadémia, az ortodox 
és a katolikus egyház, valamint a 
moldovai elnöki hivatal és állami 
intézmények képviselői.

Ezt követően a Peleş-kastélyból 
a bukaresti királyi palotába szál-
lítják a koporsót, és a trónterem-
ben ravatalozzák fel, ahol a nagy-
közönség is leróhatja kegyele-
tét az elhunyt exkirály előtt. Er-
re szerdán 21 órától éjfélig, va-
lamint csütörtökön és pénteken 
8 és 22 óra között lesz lehetőség.

December 16-án, szombaton 
10 óra 30 perctől rövid vallásos 
szertartásra kerül sor a trónte-
remben, majd 10 óra 55 perckor 
vallásos és katonai ceremóni-
át tartanak a királyi palota előt-

ti téren. Ezt követően a koporsót 
a patriarchátus székesegyházá-
ba viszik, ahol 12 óra 30 perc és 
14 óra között zajlik majd teme-
tési szertartás. Innen Curtea de 
Argeşre szállítják a koporsót, és 
a királyi temetkezési helyül szol-
gáló új ortodox székesegyház-
ban helyezik örök nyugalomra 
Mihályt.

Szerdától részvétnyilvání-
tó könyveket nyitnak a Peleş-
kastélyban, a Victoriei sugárúton 
álló királyi palotában, valamint 
az Erzsébet-palotában. Ezekbe 
negyven napon át lehet majd írni.

A román királyi ház képvi-
selői a kormánnyal is egyeztet-
tek a szertartásról. A keddi ta-
lálkozón, amelyen a kormányfő-
titkárság, a külügy-, a belügy, a 
védelmi és a pénzügyminiszté-
rium küldöttei vettek részt, ar-
ról is megegyezés született, hogy 
a kormány háromnapos nemzeti 
gyászt hirdet december 14. és 16. 
között. Erről tegnapi ülésén fo-
gadott el határozatot a kormány.

A trónöröklési sorrendben a 
trónjáról egyébként hetven éve 
lemondott Mihály után követke-

ző legidősebb lánya, Margit her-
cegnő, aki – a királyi ház tegna-
pi közleményének értelmében 
– édesapja halála után megkap-
ja a királynői címet, megszólítása 
pedig „felség”, bár – lévén Romá-
nia köztársaság – ez csak jelké-
pes titulus, hiszen nem koronáz-
hatják meg. Ennek nyomán rajta 
múlik, hogy használni kívánja a 
címet, vagy sem.

Margit hercegnő egyébként 
kedden este nyilatkozatban rea-
gált apja halálára. Szerinte a volt 
király halála személyes és kol-
lektív veszteség is. „A királyi ház 
számára új időszámítás kezdő-
dik. Apám szellemiségében és 
elvei mentén továbbra is a román 
nép alapvető érdekeit szolgálom. 
Isten minket úgy segéljen” – áll 
Margit hercegnő nyilatkoztában.

A volt uralkodót egyébként Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök is 
méltatta, szerinte Mihály király a 
gerincesség és a méltóság jelké-
pe volt, halálával az ország törté-
nelmének fontos fejezete zárul le.

Pikáns momentum, hogy az a 
Ion Iliescu volt államfő is mél-
tató sorokkal emlékezett meg 

a volt uralkodóról, aki a 90-es 
évek elején az exkirály népsze-
rűségétől megriadva gyakorla-
tilag hosszú évekre kitiltotta őt 
az országból. Iliescu most azt 
írta: szomorúan értesült a volt 
uralkodó halálhíréről, aki be-
csülettel végezte feladatát, és 
az ország jövője szempontjá-
ból meghatározó döntéseket ho-
zott. Megjegyzi: 1989-et köve-
tően, az országba visszatérve 
„csalódásokon és nehéz pillana-
tokon kellett keresztülmennie”, 
de Románia ügyvédjévé vált az 
euroatlanti integráció során.

Egyébként Mihály több dön-
tést is hozott az elmúlt években, 
amely értetlenséget váltott ki a 
monarchia hívei körében. 2001-
ben minden történelmi és dinasz-
tikus kapcsolatot megszakított 
a német Hohenzollern-házzal, 
és lemondott a Hohenzollern–
Sigmaringen cím használatá-
ról. Meglepetést váltott ki az 
is, hogy két évvel ezelőtt meg-
fosztotta fiúunokáját, Nicolae 
Medforth-Millst (másodszülött 
lánya, Ilona hercegnő fiát) a her-
cegi címtől és trónörökösi joga-
itól. Miközben meg nem erősí-
tett hírek szerint a fiatalember 
„bűne” az volt, hogy teherbe ej-
tett egy nőt, az apaságot azon-
ban nem ismeri el, az uralkodói 
házhoz közel álló források sze-
rint a herceget valójában nagy-
nénje, Margit túrta ki az örökö-
södési láncból. A monarchiát tá-
mogató elemzők úgy vélik, a lé-
pés mögött az a tét rejlik, hogy ki 
kezelje az uralkodói család több 
tízmillió euróra rúgó vagyonát. 
Pár héttel ezelőtt botrány övezte, 
hogy a királyi ház alkalmazottai 
megakadályozták, hogy Nicolae 
meglátogassa nagyapját a svájci 
Aubonne-ban. Másrészt sokan a 
jelenlegi román balliberális ha-
talommal való „lepaktálásként” 
értelmezték a királyi ház köz-
hasznú intézménnyé nyilvánítá-
sát célzó nemrégi kormánypár-
ti javaslatot.

BALOGH LEVENTE

Donald Trump amerikai elnök 
kedden telefonbeszélgetés során 
tájékoztatta Mahmúd Abbászt, a 
Palesztin Hatóság elnökét, hogy 
Jeruzsálemet kívánja elismer-
ni Izrael fővárosaként, és Tel-
Avivból Jeruzsálembe kívánja át-
helyezni az amerikai nagykövet-
séget – közölte a Palesztin Ható-
ság. Trump a várakozások sze-
rint tegnapi lapzártánk után ké-
szült hivatalosan bejelenteni, 
hogy az Egyesült Államok el fog-
ja ismerni Jeruzsálemet Izrael 
fővárosaként.

Mahmúd Abbász figyelmeztet-
te az amerikai elnököt, hogy en-
nek a lépésnek „veszélyes követ-
kezményei” lesznek – tájékozta-
tott a szóvivője. A palesztin elnök 
felszólította a pápát, valamint 
Oroszországot, Franciaországot, 
továbbá  Jordániát, hogy lépjenek 
fel Donald Trump amerikai elnök 
szándéka ellen.

A Hamász iszlamista palesztin 
szervezet kedden arra hívta fel 
a figyelmet, hogy Donald Trump 

szándékának kinyilvánításával 
„mindent tiltott vonalat” átléptek.

Jordánia az Arab Liga és az 
Iszlám Együttműködés Szerve-
zete (OIC) ülésének sürgős ösz-
szehívását tervezi szombatra 
és vasárnapra – közölte kedden 
a Reuters brit hírügynökséggel 
Ajmán Szafadi jordániai külügy-
miniszter.

Tartózkodni kell az olyan egy-
oldalú intézkedésektől, amelyek 
veszélyeztetik a kétállami meg-
oldást célzó közel-keleti béke-
tárgyalások felújítását – jelen-
tette ki Federica Mogherini eu-
rópai uniós kül- és biztonságpo-
litikai főképviselő kedden Brüsz-
szelben. „Jeruzsálem státusát 
tárgyalások útján kell rendez-
ni” – mondta Mogherini, miután 
tárgyalást folytatott az amerikai 
külügyminiszterrel. Nagyon ve-
szélyes következményei lenné-
nek annak, ha az Egyesült Álla-
mok egyoldalúan elismerné Je-
ruzsálemet Izrael fővárosának 
– fejezte ki aggodalmát Sigmar 

Gabriel német külügyminiszter 
is. Egy sor EU-tagállam, köztük 
Németország is, aggályát fejez-
te ki, hogy Jeruzsálem elisme-
rése a zsidó állam fővárosaként 
az izraeli–palesztin konfliktust 
nem csillapítja, hanem ismétel-
ten felizzítja majd – jelentette 
ki a német külügyi tárca veze-
tője amerikai kollégájával, Rex 
Tillersonnal tartott megbeszélé-
seit követően Brüsszelben.

Törökország megszakíthatja 
diplomáciai kapcsolatait Izrael-
lel, ha Donald Trump amerikai 
elnök Jeruzsálemet ismeri el a 
zsidó állam fővárosának – jelen-
tette ki Recep Tayyip Erdogan 
török elnök. „Jeruzsálem érzé-
keny pont a muzulmánok szá-
mára. Figyelmeztetjük az Egye-
sült Államokat, hogy ezt a lé-
pést nem teheti meg” – fogalma-
zott Erdogan. Kedden Haider 
el-Abádi iraki kormányfő is kö-
zölte, hogy kormánya ellenzi 
az amerikai nagykövetség Je-
ruzsálembe történő költözteté-

sét, és figyelmeztetett egy ilyen 
döntés várható következményei-
re. Szalmán bin Abdul-Azíz sza-
údi uralkodó, akivel Trump ked-
den szintén telefonbeszélge-
tést folytatott, közölte az ame-
rikai elnökkel, hogy az ameri-
kai nagykövetség Jeruzsálembe 
költöztetése a tartós békét hozó 
rendezés előtt felkorbácsolja a 
muszlimok érzelmeit – jelentet-
te a SPA szaúdi állami hírügy-
nökség. Abdel-Fattah esz-Szíszi 
egyiptomi elnök a Trumppal foly-
tatott telefonbeszélgetése so-
rán közölte, hogy nincs szükség 
a közel-keleti ügyek „bonyolítá-
sára”. Szíszi óvta Trumpot „az 
olyan döntésektől, amelyek alá-
ássák a közel-keleti béke esélyét. 
„Az egyiptomi elnök közölte: az 
egyiptomi álláspont Jeruzsálem 
státusának fenntartása... a vo-
natkozó ENSZ-határozatok kere-
tében” – áll a kairói elnöki hivatal 
által kiadott közleményben.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Trump Jeruzsálembe helyezné az amerikai nagykövetséget

PSD: enyhülő 
feszültség?
Egyelőre elásta a csatabárdot 
Mihai Tudose kormányfő és 
Gabriela Firea, Bukarest főpol-
gármestere, miután tegnap a 
pártelnök, Liviu Dragnea irodá-
jában egyeztettek. Firea közöl-
te, feszült volt a viszony, de ki-
beszélték a problémás ügye-
ket, így az lenyugodott. Tudose 
is azt nyilatkozta, hogy enyhült 
a feszültség. Mint ismeretes, 
miután Tudose bírálta, hogy a 
bukaresti önkormányzat a kor-
mánypalota előtti téren akart 
karácsonyi vásárt szervezni, 
ott, ahol a kormányellenes tün-
tetések is zajlanak. Válaszul 
Firea megvádolta, hogy a párt-
elnöki tisztségre tör.

Botrány
a parlamentben
Újabb botrány tört ki tegnap 
a képviselőházban, miután a 
Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) képviselői „Tol-
vajok” feliratú papírlapokkal a 
szónoki pulpitus köré sereglet-
tek tiltakozásul az ellen, hogy 
nem érvelhettek módosító ja-
vaslataik mellett, amelyeket a 
bírák és ügyészek jogállásának 
módosítását célzó tervezethez 
nyújtottak be. A szintén ellen-
zéki liberálisok eközben kivo-
nultak a teremből.

Megsértett ukrán 
NATO-kötelezettség
Ukrajna azáltal, hogy elfogadta 
a kisebbségi jogokat súlyosan 
sértő új oktatási törvényét, vál-
lalt uniós kötelezettségei mel-
lett NATO-kötelezettségeinek 
sem tesz eleget – jelentette ki 
Szijjártó Péter Brüsszelben a 
NATO-tagországok külügymi-
niszterei kétnapos tanácsko-
zásának szünetében szerdán. 
A magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter kiemelte: Ukraj-
na éves nemzeti programjá-
ban vállalta a kisebbségi jo-
gok tiszteletben tartását és fej-
lesztését.

Vádat emeltek 
Kovács Béla ellen
Vádat emelt az ügyészség Ko-
vács Béla, a Jobbik európai 
parlamenti képviselője ellen 
állam elleni és költségvetést 
károsító, továbbá közbizalom 
elleni bűncselekmény miatt. A 
politikust az Európai Unió in-
tézményei elleni kémkedéssel, 
valamint jelentős vagyoni hát-
rányt okozó, üzletszerűen el-
követett költségvetési csalás-
sal, három rendbeli folytató-
lagosan elkövetett hamis ma-
gánokirat felhasználásával vá-
dolják. Kovács Béla – aki teg-
nap közölte, kilép a Jobbikból 
– és három vádlott-társa sza-
badlábon védekezik.

Szaakasvili nem 
adja fel magát
Miheil Szaakasvili volt odesszai 
kormányzó, egykori georgiai 
(grúz) elnök nem szándékozik 
feladni magát az ukrán ható-
ságoknak, ehelyett szerda es-
tére nagygyűlést hívott össze a 
parlament elé – közölte maga 
a politikus tegnap. Kora reggel 
támadás érte híveinek a parla-
mentnél, a kormány épületével 
szemben fekvő parkban tiltako-
zásul felállított sátrait.

Románia „királynője.” Margit hercegnő veszi át a királyi ház irányítását




