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Átadták a magyar óvodafejlesztési program 
keretében épített első erdélyi óvodát

Nagykárolyban átadták a magyar kormány által támogatott Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program keretében épült első erdélyi óvodát. A 
kertvárosi református egyházközség új óvodájában – amely az épülő 
Kálvin-központ részét képezi – két csoportban negyven gyermek kezd-
te meg hétfőn a tanévet. Az ünnepélyes avató után Grezsa István, a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos 
az MTI-nek elmondta: Nagykárolyban példás együttműködés alakult ki 
a magyar kormány, az intézményt létrehozó református egyházközség, 
az óvodát működtető önkormányzat és a helyi közösség között. Úgy vél-
te: ennek köszönhető, hogy a tanévet az új intézményben kezdhetik a 
nagykárolyi óvodások. A beruházást a magyar állam 200 millió forint-
tal támogatta. Emlékeztetett, a nagykárolyi óvoda egyike annak a 150 új 
létesítménynek, amelyek felépítését a 38,5 milliárd forintos Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési programban vállaltak. Emellett 450 óvoda fel-
újítására biztosítanak keretet, ezek közül mintegy százat már átadtak. 

Tovább mélyült a kereskedelmi mérleghiány
Az idei év első hét hónapjában 11 százalékkal, vagyis 766,5 millió eu-
róval 7,5 milliárd eurót meghaladó szintre mélyült a külkereskedelmi 
mérleg hiánya az előző év azonos időszakához viszonyítva – derül ki 
az Országos Statisztikai Intézet által nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. A vizsgált időszakban a kivitel 39,878 milliárd euróra rúgott, ami 
10,4 százalékos bővülést jelent, miközben az import 47,455 milliárd eu-
rót tett ki, ez is 10,5 százalékos növekedést mutat az egy évvel koráb-
ban regisztrált adathoz képest. A 2018. január 1. – július 31. időszakban 
a legnagyobb tételt mind az export, mind az import terén a gépjárművek 
és más közlekedési eszközök jelentették 48,1, illetve 38,1 százalékkal.

Tovább terjed a sertéspestis
Miközben újabb megyében ütötte fel a fejét az afrikai sertéspestis, az 
Országos Statisztikai Intézet által nyilvánosságra hozott adatsorok is 
merősítették, hogy az emberek annyira megijedtek a vírustól, hogy a 
nyári melegben is disznóvágásra adták fejüket. Giurgiu immár a tizen-
kettedik megye, ahol felütötte a fejét a sertésállományra rendkívül ve-
szélyes betegség. A hivatalos tájékoztatás szerint mostanáig 507 890 lej 
kártérítést fizettek ki az érintett gazdáknak. A mintegy ezer sertéspes-
tises góc többsége háztáji gazdaságokban van.

Migránsokat fogtak el Temesváron
Nyolc iraki állampolgárt fogtak el Temesváron az önkormányzat hatás-
körébe tartozó helyi rendőrség alkalmazottai. A helyi rendőrség köz-
leménye szerint a 14 és 25 év közötti migránsok, négy férfi és négy nő, 
Temesvár utcáin haladtak. Amikor észrevették a helyi rendőröket, hir-
telen irányt változtattak és menekülni próbáltak, így hívták fel maguk-
ra a figyelmet. A helyi rendőrök igazoltatták őket: kiderült, hogy iraki 
állampolgárok, akik illegálisan lépték át Románia határát, és nem ren-
delkeznek tartózkodási engedéllyel. A migránsokat a helyi rendőrség 
átadta a Temes megyei határrendészetnek, és határsértés miatt indult 
ellenük eljárás.  

Potápi: radikális váltás történt 
a nemzetpolitikában
Az Orbán-kormány 2010 után radikális váltást hajtott végre a nemzetpolitiká-
ban, kiemelten támogatja a külhoni magyar szervezeteket, segíti a szülőföldön 
való megmaradást, különösen odafigyel a fiatalokra és a családokra – hangoz-
tatta Potápi Árpád az ausztriai Felsőpulyán, ahol egy a magyar szervezetek 
által rendezett, kétnapos konferenciát nyitott meg. A magyar Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai államtitkára szerint a legfontosabb nemzetpolitikai in-
tézkedések közé tartozott a kettős állampolgárságról szóló törvény és az 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 szavai szerint 
nemzeti választás volt.

Eltűntek Phenjanból a rakéták
Észak-Korea idén is megtartotta Phenjanban az ország alapításának évfordu-
lóján a katonai díszszemlét. Ezúttal, a 70. évfordulón azonban – bizonyára az 
Egyesült Államokkal és Dél-Koreával megindult párbeszédnek köszönhetően 
– nem vonultattak fel nagy hatótávolságú rakétát – jelentették hírügynökségek. 
Az idei díszszemle jelmondatai a gazdaságfejlesztésről, a békéről és a két Ko-
rea egyesítésének távlati céljáról szóltak. Az évfordulóhoz kötődően az utóbbi 
két évben nukleáris kísérletet is végrehajtottak, most ez is elmaradt, bár Phen-
jan állítása szerint erre nem is lett volna képes, mert májusban felszámolta 
egyetlen kísérleti telepét. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megtekintet-
te a vasárnapi szemlét – Hszi Csin-ping kínai elnök küldöttjének társaságá-
ban -, de ezúttal nem beszélt.

Vizsgálatot kérnek Giuliani ellen
Nem csitultak az Egyesült Államokban a Rudolph Giuliani által a román kor-
rupcióellenes harc visszaéléseiről írt levél keltette hullámok: most demok-
rata szenátorok vizsgálatot kérnek Trump ügyvédje ellen. A Trump elnökkel 
szemben álló Demokrata Párt hét szenátora levélben fordult a washingtoni 
igazságügy-minisztériumhoz, amelyben felszólítják: vizsgája ki, hogy Giuliani 
megsértette-e a külföldi ügynökökre vonatkozó törvényt, amelynek értelmé-
ben minden olyan személynek vagy intézménynek, aki vagy amely külföldi 
érdekekért lép fel az Egyesült Államokban, regisztráltatnia kell magát. A hét 
szenátor felidézi a romániai korrupcióellenes küzdelemről írt levelet, ame-
lyet Giuliani a Louis Freeh volt FBI-igazgató által vezetett Freeh Internatio-
nal Solutions tanácsadó cég felkérésére írt, és amely szöges ellentétben áll az 
amerikai külügy hivatalos álláspontjával. Giuliani ugyanakkor hiábavalónak 
nevezte a szenátorok kezdeményezését, rámutatva: egy amerikai cégnek dol-
gozik, soha nem képviselt idegen érdekeket, és nem próbálta befolyásolni az 
Egyesült Államok politikáját, így rá nem vonatkozik a külföldi ügynökök köte-
lező regisztrációjáról szóló törvény.

Megrendezett volt Dodon autóbalesete?

Szándékosan okozhatták azt a vasárnapi autóbalesetet, amelyben Igor Dodon 
államfő és több családtagja is megsérült, véli Ion Ceban, a moldovai államfő ko-
rábbi szóvivője. „A képek tanúsága szerint inkább megrendezett volt, mint vé-
letlenszerű, ezért úgy tekintünk rá, mintha figyelmeztető jelzés lett volna, ha 
nem egyenesen az államfő életére és testi épségére törtek” – mondta a szóvivő. 
Közölte, Igor Dodon gerincsérülést szenvedett, ami nem súlyos. A balesetben 
megsérült fia és édesanyja is, akit azóta már meg is műtöttek. A baleset vasár-
nap történt, amikor egy szembe jövő kamion áttért abba a sávba, amelyben az 
államfő hivatalos gépkocsioszlopa haladt, és a kocsisor két autójával is ütkö-
zött. Az egyik autóban Dodon ült. A kamion sofőrjét súlyos állapotban kórház-
ban ápolják. A teherautó egy baromfifarmé. A cég egyik munkatársa szerint az 
„ostoba baleset” oka az, hogy az államfői gépkocsioszlop túl nagy sebességgel 
haladt. A konvojt felvezető mikrobusz hirtelen fékezett, erre a kamion sofőrje 
is rálépett a fékre, de a nedves úttest miatt megcsúszott. A nyilatkozó szerint a 
balesetet most a szocialisták a saját szájuk íze szerint próbálják magyarázni.

London: Putyint terheli a felelősség
Vlagyimir Putyin orosz elnököt terheli a felelősség Szergej Szkripal egykori 
orosz–brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérge-
zéséért – mondta a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős 
államtitkára. Ben Wallace kijelentette: a brit kormány tényszerűen tudja, hogy 
a merénylet felelőseként megnevezett két orosz állampolgár az orosz kato-
nai hírszerzés (GRU) aktív ügynöke, és azt is, hogy Szkripalék megmérgezé-
se a GRU által végrehajtott művelet volt. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő 
közölte: a Kreml visszautasít minden olyan brit vádaskodást, amely szerint 
Oroszországnak köze lenne a Szkripal-ügyhöz.
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