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Kulisszatitkok az amerikai és az észak-koreai elnök csúcstalálkozójáról

Kim magánvécében pisil 

Sikeres találkozón van túl Donald 
Trump amerikai elnök és Kim 
Dzsong Un észak-koreai veze-

tő: a tegnapi szingapúri megbeszé-
lést tizenkét másodperces kézfogás-
sal indították – közölte az MTI. Egy 
testbeszédszakértő szerint mind Do-
nald Trump, mind Kim Dzsong Un 
igyekezett magabiztosnak látszani 
történelmi jelentőségű találkozójuk 
kezdetén, de azt nem tudták elrejteni, 
hogy idegesek. Karen Leong, a szin-
gapúri székhelyű Influence Solutions 
nevű szervezetfejlesztő cég igazga-
tója a Reuters hírügynökségnek azt 
mondta: a találkozó első hatvan má-
sodpercében mindkét vezetőn az lát-
szott, hogy megpróbál „dominán-
sabb” lenni. „A kézfogásuk egyenran-
gú partnereké volt. Trumpon látszott, 
hogy tudatában van annak: benne 
kell látni a helyzet urát” – tette hoz-
zá. Legnagyobbrészt Trump beszélt, 
Kim szemmel láthatóan figyelmesen 
hallgatta, miközben a tárgyalóhelyi-
ség felé haladtak, háromszor is ráné-
zett. Trump meglapogatta Kim hátát, 
de Kim is Trump karját, hogy ne ma-

radjon le nagyon a vezetői imázs mu-
tatásában a nála több mint kétszer 
idősebb amerikai elnöktől. „Egyikük 
sem tudta leplezni idegességét, ami-
kor leültek. Trumpnál ez abból lát-
szott, hogy féloldalasan mosolyog, és 
babrál a kezével, Kim pedig előreha-
jolt, és a padlót nézte” – vélte Leong.

A két vezető körülbelül 40 percig 
tárgyalt négyszemközt, kizárólag tol-
mácsok társaságában. Az egynapos 
csúcstalálkozó programjában mun-
kaebéd is szerepelt, amelyen rák- 
és avokádósaláta volt az előétel. Ezt 
marhaborda követte burgonyával, 
sertéshús édes-savanyú mártással 
és csilis rizzsel vagy tőkehal zöldség-
gel, a vendégek választása szerint. 
Desszertként vaníliás Haagen-Dazs 
fagylaltot és keserű csokoládés sü-
teményt szolgáltak fel – olvasható a 
News.ro portálon. Ezután Trump tár-
gyalópartnerével a Capella szállo-
da hosszú teraszán sétált végig, és 
nyilatkozott röviden a sajtónak. Bár 
a városállam Sentosa szigetén talál-
ható ötcsillagos szálloda fürdőszobá-
ja márvánnyal díszített, szaunával és 

jacuzzival rendelkezik, Kim Dzsong 
Un mégsem használta a mellékhelyi-
séget. Az észak-korai vezér egy hor-
dozható WC-t magával vitt a talál-
kozóra, mert nem akarta, hogy bár-
ki – vizeletének és székletének meg-
vizsgálásával – információkat sze-
rezzen egészségi állapotáról. A WC-t 
és a golyóálló limuzint még a ve-
zér megérkezése előtt repülőgéppel 
Szingapúrba szállították.

Kim Dzsong Un – ugyancsak nem-
zetbiztonsági megfontolásokból – so-
hasem használ nyilvános mellékhe-
lyiségeket, a hordozható WC-t úgy 
tervezték meg, hogy azt a phenja-
ni diktátor által használt járművek 
bármelyikébe be lehessen szerelni. 
Minderről az a Li Jun Keol számolt 
be, aki Dél-Koreába szökése előtt 
egy ideig Kim Dzsong Un testőrségé-
nél szolgált. Li azt is elmesélte, hogy 
csak a vezér használhatja a mozgó 
WC-t, bárki, aki megszegi ezt a sza-
bályt, súlyos, akár halálbüntetésre is 
számíthat.

KróniKa

Donald Trump amerikai  és Kim Dzsong Un észak-koreai elnök egyaránt próbált 

magabiztosnak látszani a tegnapi, szingapúri találkozó kezdetén, de azt nem tud-

ták elrejteni, hogy idegesek – állapította meg Karen Leong testbeszédszakértő.
reklám

Több mint 30 illegális bevándorló Ártándnál

A román határrendészek 32 illegális bevándorlót találtak tegnap reggel egy 
török rendszámú teherautóban, amely a Bors–Ártánd határátkelőhelyen pró-
bált belépni Romániából Magyarország területére – közölte honlapján a ro-
mán határrendészet. A pótkocsis teherautó – amelyet egy 56 éves bolgár ál-
lampolgár vezetett – az úti dokumentumok szerint papírtekercseket szállított 
Bulgáriából Németországba. A határrendészek kockázatelemzés alapján ren-
delték el a gépkocsi alapos átvizsgálását. Az illegális bevándorlók a teherau-
tó pótkocsijából kerültek elő. A határrendészek 21 férfit, öt nőt és hat gyerme-
ket szállítottak le a járműről. A bevándorlók Irakból, Iránból és Afganisztánból 
származnak, és korábban valamennyien menedéket kértek Romániában. Az 
ügyben vizsgálat indult.

egy irányba. kim Dzsong Un és Donald Trump a negyvenperces tárgyalás után a szálloda hosszú teraszán sétált végig

Ingyenes bowlingoktatás Székelyudvarhelyen
Bowlingozz ingyen! programot in-
dított négy hazai városban, köz-
tük Székelyudvarhelyen a Romániai 
Bowling Szövetség. Felismerve, hogy 
a szabadidős sportág utánpótláshi-
ánnyal küzd, a szaktárca támogatá-
sával a 14 éves kor alatti gyerekeknek 
ingyenes alkalmi oktatást és edzés-
programot biztosít a szervezet. Az 
érdeklődők Székelyudvarhelyen kí-
vül Csíkszeredában, Konstancán és 
Bukarestben vehetik igénybe az okta-
tást. Székelyudvarhelyen a Septimia 
szabadidőközpont nemrég felújított 
hatpályás bowlingterme biztosítja a 
képzés helyszínét, a két oktatót és 
az alapfelszerelést. Az edzések heti 
két alkalommal, hétfőn és csütörtö-
kön 17 és 19 óra között zajlanak, egy 
edző legtöbb három gyerekkel foglal-
kozik. Tegnapelőtt beindult a prog-
ram, de a toborzás folyamatosan zaj-

lik. Jelentkezni a bowling@septimia.
ro e-mail-címen lehet. Verzár Lóránt, 
a Septimia bowlingcsapatának klub-
elnöke programkoordinátori minő-
ségében elmondta, nem szabtak meg 
létszámot, de ha többen jelentkeznek, 
legfeljebb még egy napot beiktatnak. 
„Nagyjából nyolc és tizennégy év kö-
zötti gyerekek érdeklődnek, bár tíz-
évestől felfele ideális, mert fizikailag 
bírni kell, és a hosszabb idejű kon-
centráláshoz is el kell érni egy bi-
zonyos kort. Az alapokat nagyjából 
két-három hónap alatt lehet elsajátí-
tani. Klubelnökként az a célom, hogy 
létrehozzak egy hat plusz két fős if-
júsági csapatot” – mondta az edző-
ként is szerepet vállaló Verzár. Tár-
sa az egykori tekéző, Karamán Gé-
za, akinek a keze közül került ki a 
kétszeres országos juniorbajnok, 
Sós Dóra, illetve saját felesége, az 

országos bajnoki címmel rendelke-
ző Karamán Ibolya is az ő segítsé-
gével jutott ki a jelenleg zajló euró-
pai versenyre Románia képviseleté-
ben. A bowlingozás előnyeiről Verzár 
elmondta, jó mozgásforma, kissé ha-
sonlít az atlétikára, illetve a célzó 
sportokra, mint a biliárd, darts, íjá-
szat, és mivel teremsport, télen-nyá-
ron űzhető. Pontosságot és összpon-
tosítást igényel, jó állóképesség és 
egyensúlyérzék kell hozzá, igénybe 
veszi a végtagokat, ízületeket, de a 
hátat is. A csukló, boka és testtartás 
összehangolása is kulcskérdés. „Ne-
kem felnőttként azért jó kikapcsoló-
dás, mert kiüríthetem a mindenna-
pos gondokat a fejemből, és csak arra 
koncentrálok, ami a pályán történik” 
– tette hozzá.

Kosztolányi Kata
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