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REKLÁM

A fényeslitkei 
gyógyszertár 
300 000 forintos 

kezdő fizetéssel és 
szállást biztosít-

va keres megbízható, energikus, 
betegcentrikus szemléletet követő

gyógyszerészt.
Pályakezdők jelentkezését is

várjuk! Fényképes önéletrajzokat 
a patika.fenyeslitke@gmail.com 

e-mail-címre várjuk
szeptember 20-áig.

Johannis üzenete a 
zsidó újév alkalmából
A tolerancia és a párbeszéd fon-
tosságát hangsúlyozta Klaus 
Johannis államfő tegnap a Romá-
niai Zsidó Közösségek Szövetsé-
géhez a zsidó újév, a rós ha-sána 
alkalmából intézett üzenetében. 
„Örömemre szolgál, hogy a zsidó 
újév, a rós ha-sána alkalmából 
meleg üdvözletemet és jókívánsá-
gaimat fejezhetem ki a Romániai 
Zsidó Közösségek Szövetsége 
vezetőinek. A rós ha-sána jó alkal-
mat teremt arra, hogy közösen 
gondolkodjunk valamennyiünk 
társadalmi szerepéről, a szolidari-
tásról és a felelősségről. Tiszteljük 
elődeinket és adjuk át a következő 
nemzedéknek a békés együttélés 
alapjául szolgáló értékeket, a tole-
ranciát, a tiszteletet és a párbe-
szédet. Eredményes évkezdetet 
kívánok, hogy együtt építhessük 
közös jövőnket! Sáná tová!” – írta 
üzenetében az államfő. 

Phenjan: eltűntek
a rakéták
Észak-Korea idén is megtartotta 
Phenjanban az ország alapításá-
nak évfordulóján a katonai dísz-
szemlét. Ezúttal, a 70. évfordulón 
azonban – bizonyára az Egyesült 
Államokkal és Dél-Koreával meg-
indult párbeszédnek köszönhe-
tően – nem vonultattak fel nagy 
hatótávolságú rakétát – jelentet-
ték hírügynökségek. Az idei dísz-
szemle jelmondatai a gazdaságfej-
lesztésről, a békéről és a két Korea 
egyesítésének távlati céljáról 
szóltak. Az évfordulóhoz kötődő-
en az utóbbi két évben nukleáris 
kísérletet is végrehajtottak, most 
ez is elmaradt, bár Phenjan állí-
tása szerint erre nem is lett volna 
képes, mert májusban felszámol-
ta egyetlen kísérleti telepét. Kim 
Dzsong Un észak-koreai vezető is 
megtekintette a vasárnapi szem-
lét – Hszi Csin-ping kínai elnök 
küldöttjének társaságában –, de 
ezúttal nem beszélt.

Pusilin lett a donyecki 
szakadárok vezetője
A szakadár Donyecki Népköz-
társaság „népi tanácsa” Denisz 
Pusilin „parlamenti” elnököt 
nevezte ki a köztársaság új ideig-
lenes vezetőjének az augusztus 
31-én pokolgépes merényletben 
meghalt Olekszandr Zaharcsenko 
helyére – jelentette pénteken 
az UNIAN ukrán hírügynökség 
szakadár forrásokra hivatkoz-
va. A merénylet napján Dmitro 
Trapeznyikov „miniszterelnök-he-
lyettes” vette kezébe átmenetileg 
a „köztársaság” vezetését. Az új 
vezető, Pusilin kinevezéséről szó-
ló dokumentumot a sajtójelentés 
szerint a szakadár terület „par-
lamenti” képviselőinek többsége 
támogatta. Pusilin kinevezésének 
hírére a Zaharcsenko környezeté-
hez tartozók közül többen elutaz-
tak Moszkvába.

Demokrata szenátorok fordultak az igazságügy-minisztériumhoz a Johannisnak írt levél ügyében

Vizsgálatot kérnek Giuliani ellen

Magyarellenes tartalmakért bírságolt a médiahatóság

Potápi: radikális váltás történt a nemzetpolitikában

Tovább gyűrűzik az Egye-
sült Államokban a Rudolph 
Giuliani, Donald Trump ame-

rikai elnök jogászstábjának veze-
tője által Klaus Johannis román 
államfőnek írt levelének az ügye, 
amelyben a volt New York-i polgár-
mester az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) visszaéléseit, 
illetve a DNA és a Román Hírszer-
ző Szolgálat (SRI) között a lehall-
gatások tárgyában megkötött titkos 
paktumokat ostorozza. A Trump 
elnökkel szemben álló Demok-

rata Párt hét szenátora levélben 
fordult a washingtoni igazságügy-
minisztériumhoz, amelyben fel-
szólítják: vizsgája ki, hogy Giuliani 
megsértette-e a külföldi ügynökök-
re vonatkozó törvényt, amelynek 
értelmében minden olyan személy-
nek vagy intézménynek, aki vagy 
amely külföldi érdekekért lép fel az 
Egyesült Államokban, regisztrál-
tatnia kell magát.

A The Wall Street Journal által 
ismertetett, múlt héten keltezett 
levélben a hét demokrata párti sze-

nátor a volt republikánus párti New 
York-i elöljáró kapcsán azt állít-
ja: az az elmúlt időszakban egy sor 
politikai és PR-tevékenységet foly-
tatott „külföldi entitások nevében.”

Emlékeztetnek: Giuliani 2016 
óta tevékenykedik Trump ügyvéd-
jeként abban az ügyben, amelyben 
Oroszország beavatkozását vizs-
gálják a 2016-os amerikai elnökvá-
lasztásba.

Azt is megjegyzik, hogy pol-
gármesteri mandátumának 2001. 
decemberi megszűnése óta ügyvéd-
ként és stratégiai tanácsadóként te-
vékenykedik, de nem jegyeztette be 
magát külföldi ügynökként.

A hét szenátor felidézi a romá-
niai korrupcióellenes küzdelemről 
írt levelet, amelyet Giuliani a Lou-
is Freeh volt FBI-igazgató által ve-
zetett Freeh International Solutions 

tanácsadó cég felkérésére írt, és 
amely szöges ellentétben áll az 
amerikai külügy hivatalos állás-
pontjával.

Giuliani ugyanakkor hiábava-
lónak nevezte a szenátorok kez-
deményezését, rámutatva: egy 
amerikai cégnek dolgozik, soha 
nem képviselt idegen érdekeket, 
és nem próbálta befolyásolni az 
Egyesült Államok politikáját, így 
rá nem vonatkozik a külföldi ügy-
nökök kötelező regisztrációjáról 
szóló törvény. 

Mint megírtuk, a levél, amely a 
korrupcióellenes ügyészség és a 
hírszerzés összefonódását bíráló 
román kormányoldal álláspontját 
tolmácsolja, jelentős vihart kavart 
Romániában, és a korrupcióelle-
nes ügyészség tevékenységét kö-
vetkezetesen védelmező amerikai 
nagykövetség közölte: Giuliani ma-
gánszemélyként írta, így az nem 
tükrözi a hivatalos amerikai állás-
pontot.

BALOGH LEVENTE

Az Orbán-kormány 2010 után ra-
dikális váltást hajtott végre a 
nemzetpolitikában, kiemelten tá-
mogatja a külhoni magyar szerve-
zeteket, segíti a szülőföldön való 
megmaradást, különösen odafigyel 
a fiatalokra és a családokra – han-
goztatta Potápi Árpád szombaton, 
az ausztriai Felsőpulyán, ahol egy 
a magyar szervezetek által rende-
zett, kétnapos konferenciát nyi-
tott meg.

A magyar miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára sze-
rint a legfontosabb nemzetpoliti-

kai intézkedések közé tartozott a 
kettős állampolgárságról szóló tör-
vény és új alaptörvény elfogadása – 
számolt be az MTI.

Hangsúlyozta, hogy a kettős ál-
lampolgárságnak köszönhetően a 
magyar állampolgárok száma több 
mint egymillióval bővült, a 2018-
as országgyűlési választás pedig 
nemzeti választás volt.

A XV. Kufstein tanácskozás el-
nevezésű konferenciát megnyitva 
Potápi Árpád úgy fogalmazott: foly-
tatni kívánják az elmúlt években 
megkezdett Kárpát-medencei böl-

csőde- és óvodaépítési programot 
annak érdekében, hogy minden 
magyar gyökerekkel rendelkező 
kisgyermek magyar óvodába jár-
hasson.

Szavai szerint támogatják a ma-
gyar iskolákat is, sőt hosszabb tá-
von az a cél, hogy a lehető legtöbb 
helyen olyan oktatási centrumok 
jöjjenek létre, amelyekben nem-
csak az alapfokú oktatás jelenik 
meg, de középiskola, szakiskola is 
működik majd.

Az államtitkár köszöntőjében 
elismerően szólt a Kőrösi Csoma 

Sándor-program és a Petőfi-prog-
ram eddigi eredményeiről, hozzá-
téve azt is, hogy a jövőben növelni 
fogják az ösztöndíjban részesülők 
számát.

Megemlítette a Mátyás király 
emlékévet is, amelynek méltó 
módon való megünneplésébe be-
kapcsolódtak a külhoni magyar 
szervezetek is; az emlékév egyik 
kiemelkedő eseménye lesz szavai 
szerint a november 14-re tervezett 
bécsi megemlékezés is.

KRÓNIKA

Sorozatos magyarellenes meg-
nyilvánulásokért 30 ezer lejes 
pénzbírságot szabott ki az Or szá-
gos Audiovizuális Tanács (CNA) 
a Realitatea hírtelevízióra – kö -
zölte pénteki hírlevelében a Mi-
kó Imre Jogvédelmi Szolgálat 
(MIJSZ).

A magyar közösség elleni jogsér-
tésekkel foglalkozó szervezet fel-
jelentése alapján a CNA a Jocuri 
de putere (Hatalmi játszmák) című 
háttérműsor öt különböző – idén 

január 31. és május 5. között su-
gárzott – adásánál állapította meg 
az audiovizuális kódex megsérté-
sét, amely egyebek mellett előírja, 
hogy a „másik félnek” is lehetősé-
get kell biztosítani álláspontja is-
mertetésére.

A kódex azt is előírja, hogy a 
műsor moderátora nem használ-
hat sértő nyelvezetet, nem uszíthat 
erőszakra, illetve a meghívottak-
nak sem engedheti meg mindezt – 
emlékeztet a MIJSZ.

A kifogásolt magyarellenes meg-
nyilvánulásokra a MIJSZ a csa-
torna egyik március 13-ai adását 
hozta fel példának, amelyben a 
műsor a székely megyeszékhe-
lyek március 15-i és december 
1-jei fellobogózását párhuzamba 
állítva, ráadásul a nézőket a hely-
színek és alkalmak tekintetében 
félrevezetve próbált magyarelle-
nes hangulatot szítani.

Benkő Erika, a szolgálat vezetője 
szerint ez már a sokadik alkalom, 

amikor jogos büntetést szabtak ki 
a szóban forgó műsorban elhang-
zottak miatt, melyek a magyar kö-
zösség elleni uszításként hatottak.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat minden olyan esetben felje-
lentést tesz a médiahatóságnál, 
amikor a magyarokat érintő, nega-
tív tartalmakat sugároznak a hazai 
televíziók és rádiók – szögezte le a 
közlemény.

B. L.

Nem csitultak az Egyesült Államokban a Rudolph 

Giuliani által a román korrupcióellenes harc vissza-

éléseiről írt levél keltette hullámok: most demokrata 

szenátorok vizsgálatot kérnek Trump ügyvédje ellen.

Gyanakodnak. A levélírók szerint Rudolph Giuliani külföldi entitásokat képviselt

Levelet írt Trump 
Johannisnak
Donald Trump, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke levelet 
írt Klaus Johannis román állam-
főnek, amelyben reményét fe-
jezi ki, hogy mihamarabb talál-
kozhatnak – közölték politikai 
források. A levélben Trump saj-
nálatát fejezi ki, hogy jóllehet 
erről megállapodtak, nem volt 
alkalmuk találkozni július 12-én, 
a NATO brüsszeli csúcstalálko-
zója után. A levél néhány nappal 
ezelőtt érkezett az elnöki hiva-
talba. Mint ismeretes, a NATO-
csúcs idején Trumpnak több 
kétoldalú találkozón kellett vol-
na részt vennie, de a felmerült 
vitás kérdések miatt végül az 
összeset lemondta.
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