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A kormányfő szerint azért ítélik el Magyarországot, mert nem lesz bevándorlóország

Orbán: nem engedünk a zsarolásnak
Pellegrini a schengeni 
bővítés mellett
Szlovákia támogatja Románia 
felvételét a schengeni övezetbe, 
és azon az állásponton van, hogy 
a schengeni határokat délebbre 
kell tolni az Európai Unió védelme 
érdekében – hangoztatta Peter Pel-
legrini szlovák kormányfő tegnap 
Bukarestben. Közös sajtóértekezle-
tükön vendéglátója, Viorica Dăncilă 
román miniszterelnök rámutatott: 
mind Szlovákia, mind Románia 
számára fontos a kohéziós politika, 
erre pedig Bukarest megkülön-
böztetett hangsúlyt helyez majd a 
2021–2027-es uniós költségvetés 
előkészítése során, amikor a jövő 
év első felében átveszi az Európai 
Unió soros elnökségét. Pellegrinit 
Klaus Johannis államfő is fogadta 
Bukarestben, aki a megbeszélés 
utáni sajtóértekezleten – kérdésre 
válaszolva – rámutatott: Románia 
„ténylegesen és hatékonyan” har-
col a korrupció ellen.

Deveselura látogatott 
Fifor és Klemm
A deveselui katonai támaszpontra 
látogatott tegnap Mihai Fifor román 
védelmi miniszter és Hans Klemm, 
az Amerikai Egyesült Államok buka-
resti nagykövete. A látogatás során 
részt vettek a 2001. szeptember 
11-én elkövetett egyesült államok-
beli merényletek évfordulóján 
szervezett megemlékezésen, majd 
„ismerkedő látogatást” tettek az 
Aegis Ashore rakétaelhárító rend-
szernek is otthont adó tengeré-
szeti támogató egységben. Április 
végén Mihai Fifor azt nyilatkozta, 
hogy deveselui támaszpont telje-
sen működőképes és a NATO keleti 
szárnyának kulcsfontosságú eleme. 
Aegis Ashore rakétaelhárító rend-
szert 2016 májusában helyezték 
üzembe a román miniszterelnök és 
a NATO főtitkára jelenlétében. 

Újabb Trump–Kim- 
csúcs jöhet
Donald Trump amerikai elnök 
újabb csúcstalálkozóra készül 
Kim Dzsong Unnal az észak-kore-
ai vezető kérésére – jelentette be 
Sa rah Huckabee Sanders, a Fehér 
Ház szóvivője. A találkozót abban a 
levélben kérte az észak-koreai ve-
zető, amelyet az amerikai elnöknek 
küldött a külügyminisztériumon 
keresztül. A levélről a Fehér Ház 
szóvivője úgy fogalmazott: „nagyon 
meleg hangú, nagyon pozitív”. Hoz-
zátette: készen állnak a találkozó-
ra, „az egyeztetések már meg is 
kezdődtek”.

„Megrendezett” vegyi 
támadás Idlíbben?
Megkezdődött a szíriai Idlíbben egy 
„megrendezett provokáció” jelene-
teinek forgatása, amelyek azt hi-
vatottak bizonyítani, hogy a szíriai 
kormányhadsereg a tartományban 
vegyi fegyvert vetett be – közölte a 
helyi lakosságtól származó értesü-
lésekre hivatkozva tegnap a szíriai 
felek békéltetésére létrehozott 
orosz katonai központ. A megren-
dezett vegyi támadásról Dzsiszr-
es-Sugúr településen készítenek 
felvételeket, és a helyszínre több 
közel-keleti televízió, illetve egy 
vezető amerikai hírcsatorna regi-
onális irodája küldött forgatócso-
portokat. A forgatókönyv az orosz 
tájékoztatás szerint az, hogy a 
fehérsisakos mentőalakulatok egy, 
a szíriai légierő által hordóbom-
bákkal végrehajtott vegyi támadás 
után eljátsszák a helyi lakosoknak 
való segélynyújtást.

Azért ítélik el Magyarorszá-
got, mert a magyar emberek 
úgy döntöttek, „nem leszünk 

bevándorlóország” – mondta Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök az 
Európai Parlament tegnapi plenáris 
ülésén, a magyar jogállamisági hely-
zetről szóló Sargentini-jelentésről 
folytatott vitában. Hangsúlyozta: 
„visszautasítom, hogy a bevándor-
láspárti erők fenyegessék, zsarolják, 
rágalmazzák Magyarországot és a 
magyar embereket”. A kormányfő le-
szögezte: „Magyarország nem fog en-
gedni a zsarolásnak. Magyarország 
védeni fogja a határait, védeni fogja a 
demokrácia európai értékét. Ha kell, 
Önökkel szemben is”. „Mi, magya-
rok készen állunk a jövő májusi vá-
lasztásokra, ahol végre az emberek 
dönthetnek Európa jövőjéről” – han-
goztatta Orbán Viktor.

A kormányfő kijelentette: a jelen-
tés nem adja meg a tiszteletet a ma-
gyar embereknek, és kettős mércét 
alkalmaz. Ez a jelentés visszaélés a 
hatalommal, hatásköröket lép túl, az 
elfogadás módja pedig sérti a szerző-
dést – mondta a kormányfő. Szerinte 
a jelentést olyanok írták, akik alap-
vető tényekkel sincsenek tisztában, 
ráadásul a dokumentum felrúgja az 

évekkel ezelőtt kötött megállapodá-
sokat. Leszögezte: a jelentés sérti 
Magyarország és a magyar nép be-
csületét. Kiemelte: „azért állok most 
itt, és védem meg a hazámat, mert a 
magyarok számára a szabadság és a 
demokrácia, a függetlenség és Euró-
pa becsület kérdése. Ezért az Önök 
előtt fekvő jelentés sérti Magyaror-
szág és a magyar nép becsületét.”  
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar-
ország döntéseit a választók hozzák 
meg, a parlamenti választásokon. 
„Önök nem kevesebbet állítanak, 
mint hogy a magyar nép nem elég 
megbízható, hogy megítélje, mi az ér-
deke. Önök azt hiszik, jobban tudják, 
mi kell a magyar népnek, mint ma-
guk a magyar emberek” – fogalma-
zott a kormányfő.

A vita nyitányaként a dokumen-
tumot összeállító Judith Sargentini 
szólalt fel, kijelentve: az Európai 
Parlamentnek kötelessége fellépni a 
magyarországi jogsértések ellen, a 
helyzet ugyanis semmit nem javult a 
magyar helyzetről szóló különjelen-
tés júniusi szakbizottsági elfogadása 
óta. A holland zöldpárti képviselő ki-
jelentette, hogy amennyiben a testü-
let nem tudja „behúzni a vészféket”, 
akkor nem teljesíti ígéreteit az uni-

ós állampolgárok felé. Nem tűrhető 
tovább, hogy egy tagállam kormánya 
következmények nélkül sértse meg 
rendszerszinten az EU alapértékeit 
– tette hozzá.

Az osztrák soros EU-elnökség 
képviseletében Karoline Edtstadler 
osztrák belügyi államtitkár arról be-
szélt: az Európai Unió Tanácsa és 
annak osztrák elnöksége nagy je-
lentőséget tulajdonít a demokrácia, a 
jogállamiság és az emberi jogok fenn-
tartásának.   „Ebben nem köthetünk 
kompromisszumot, ezek közös elve-
ink, szabályaink, amelyeket meg kell 
védenünk” – szögezte le felszólalásá-
ban Edtstadler.

A képviselők hozzászólásaikban 
jórészt pártállásuk szerint foglaltak 
állást: a szocialista és liberális pár-

ti EP-képviselők támadták a magyar 
kormányt, míg a jobbközép és jobb-
oldali képviselők a védelmére keltek. 

Az EP ma szavaz a testület ille-
tékes szakbizottságában korábban 
már nagy többséggel jóváhagyott je-
lentésről, amely szerint Magyaror-
szágon fennáll a veszélye az uniós 
értékek súlyos és rendszerszintű sé-
rülésének, s ez indokolja az alapszer-
ződés hetes cikke szerinti eljárás 
megindítását.

Az EP jogi szolgálata egyébként 
hétfőn úgy döntött: a tartózkodás 
nem fog leadott szavazatnak számí-
tani a magyar jogállamisági hely-
zetről szóló különjelentés európai 
parlamenti voksolásán.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Firea: Dragnea nem reagált Orbán és Tőkés „támadásaira”

PSD: vizsgálják ki a tüntetés „külföldi finanszírozását”

Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök és Tőkés László európai parla-
menti képviselő állítólagos Romániát 
érintő „támadásai” ürügyén folytat-
ta Gabriela Firea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) alelnöke, Bukarest 
főpolgármestere a Liviu Dragnea 
PSD-elnök elleni bírálatok sorát. 
A politikus hétfőn este a Digi 24 
ellenzéki hírcsatorna stúdiójában 
Dragnea hazafiságát vonta kétség-
be a magyar politikusok említésével. 
„Hol volt Dragnea, amikor Orbán Vik-
tor botrányos kijelentéseket tett Ro-
mániáról? Hol volt Dragnea, amikor 
Tőkés úr a centenáriumot támadta? 
Akkor ne döngessük a mellünket, ki 
a nagyobb román” – mondta Firea. 
A politikus ugyanakkor nem pon-
tosította, konkrétan milyen kije-
lentéseket értékelt Románia elleni 
támadásként, de vélhetően az idei, 
tusványosi beszédükre utalt. Orbán 
Viktor jelezte: a magyarok megértik, 
hogy a románság számára ünnep az 

idei centenárium – az Erdély és a Ro-
mán Királyság egyesülését kikiáltó 
1918-as gyulafehérvári román nem-
zetgyűlés –, de annak megértését ké-
rik, hogy a magyaroknak „ezen nincs 
mit ünnepelni”.

Tőkés László arról beszélt: Nagy-
Románia létrejöttének centenáriuma 
jó alkalom lenne a román–magyar vi-
szony rendezésére.

Firea egyébként továbbra is azt ál-
lítja, hogy Dragnea megfigyelteti őt. 
Állítása szerint amikor vasárnap a 
férjével és a gyerekeivel hazafelé tar-
tottak egy játszótérről, egy autó kö-
vette őket. Hiába váltottak irányt, és 
hiába ültek át egy másik járműbe, az 
autó továbbra is a nyomukban volt. 
Hozzátette: őt, a férjét és a gyerekeit 
is folyamatosan megfigyelik. Azzal is 
megvádolta Dragneát, hogy mindent 
egy személyben irányít, a kormány 
döntéseit is ő diktálja.

Folytatta a Dragnea elleni táma-
dásokat Victor Ponta volt minisz-

terelnök, a PSD korábbi elnöke is, 
aki hétfőn este a B1 televízió műso-
rában újabb fényképet mutatott be, 
amelyen Dragnea volt hírszerzési 
vezetők társaságában látható, aki-
ket ma a hírszerzés és az ügyészsé-
gek összefonódása nyomán állítólag 
létrejött és a neki nem tetsző politi-
kusokat koholt vádak alapján félreál-
lító „párhuzamos állam” irányítóinak 
nevez. Az újabb fényképen Dragnea 
George Maior, a Román Hírszerző 
Szolgálat (SRI) volt igazgatója, jelen-
legi washingtoni nagykövet, valamint 
Florian Coldea, a SRI volt első igaz-
gatóhelyettese társaságában látható.

Ponta vasárnap egy olyan fényké-
pet mutatott be, amelyen Dragnea 
Maior és Laura Codruța Kövesi, az 
Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) volt főügyésze társasá-
gában látható. Dragnea a fénykép 
kapcsán hétfőn este azt mondta: nem 
tudja, hogy valódi-e, de ha az, akkor 
vélhetően a SRI napja alkalmából tar-

tott ünnepségen készült, és a hírszer-
zés hivatalos fotósa készítette. Mint 
elmondta, mintegy száz meghívott 
volt jelen, ő maga miniszterelnök-he-
lyettesi minőségében, de ott voltak a 
kormány tagjai, valamint a legfelsőbb 
bíróság és az ügyészségek vezetői is. 

Ponta tegnap sajtótájékoztatón 
bemutatott egy újabb képet, amin 
Dragnea Vasile Dîncu akkor már 
nem funkcióban levő volt miniszter-
elnök-helyettessel, illetve Gabriel 
Oprea volt belügyminiszterrel lát-
ható, és cáfolta a Dragnea által mon-
dottakat, azt állítva: nem hivatalos 
eseményről van szó, a képeket egy 
születésnapi ünnepségen készítette 
Sebastian Ghiţă volt PSD-s képvise-
lő, aki jelenleg Belgrádban tartózko-
dik, miután Szerbia megtagadta a 
kiadatását az őt korrupciós ügyek-
ben való érintettséggel gyanúsító ro-
mán hatóságoknak.

B. L.

A kormány fő erejét adó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) hivatalosan is 
felszólította az illetékes állami intéz-
ményeket, hogy vizsgálják ki azon in-
formációkat, miszerint az augusztus 
10-ei, erőszakba fulladt kormány-
ellenes tüntetést külföldről finan-
szírozták, célja pedig valójában egy 
államcsíny volt.

A párt tegnapi közleménye szerint 
a jóhiszemű résztvevőknek jogukban 
áll megtudni, kik állnak a nyilvános 
manipuláció és félretájékoztatás mö-

gött, ki finanszírozta és gerjesztette 
a román állami intézmények elleni, 
az alkotmányos rend megdöntésé-
re irányuló érzelmi reakciót. A PSD 
szerint a sajtóban megjelent infor-
mációk nyomán alapos a gyanú, hogy 
bizonyos erők aknamunkája a nem-
zetbiztonság és a román állam tekin-
télyének aláásását szolgálta. A PSD 
közleménye azt követően látott nap-
világot, hogy a kormányhoz közel álló 
Luju.ro portál egy tényfeltáró cikket 
közölt, amely szerint az augusztus 

10-ei kormányellenes tüntetést kül-
földről finanszírozták, illetve az erő-
szakos cselekményeket a szervezők 
provokálták ki.

A cikkben állítólag a kormányelle-
nes mozgalom egyik volt tagja szólal 
meg névtelenül. Szerinte a tünteté-
sek mögött hatalmas logisztika állt, 
és a mozgalom egyes tagjai 2017-
ben Angliából, Belgiumból, Francia-
országból és Hollandiából kaptak 
több ezer euró nagyságrendű ösz-
szegeket. Mint megírtuk, azt, hogy 

a tüntetést külföldről finanszíroz-
ták, célja pedig a kormány megdön-
tése volt, maga Liviu Dragnea, a PSD 
elnöke állította vasárnap.  Ugyanak-
kor szintén kedden Gheorghe Nucu 
Marin, a román belügyminisztérium 
államtitkára a média kérdésére vá-
laszolva úgy nyilatkozott: a szaktár-
cának nincs tudomása arról, hogy 
a tüntetést külföldről finanszíroz-
ták volna.

B. L.

„Visszautasítom, hogy a bevándorláspárti erők fe-

nyegessék, zsarolják, rágalmazzák Magyarországot 

és a magyar embereket” – jelentette ki Orbán Viktor 

tegnap az EP-ben a magyarországi helyzetről szóló 

Sargentini-jelentés vitáján.

Nem enged. Orbán Viktor visszautasította a Sargentini-jelentésében foglaltakat
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