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Magyar–román egyetértés
a Nyugat-Balkán integrációjáról
Magyarország és az EU soros elnök-
ségét ellátó Románia is támogatja a 
Nyugat-Balkán európai integrációjának 
felgyorsítását, mert ez az EU gazdasági és 
biztonsági érdeke is – hangoztatta Szij-
jártó Péter a bukaresti Digi 24 hírteleví-
ziónak adott interjúban. A külgazdasági 
és külügyminiszter kifejtette: ha csak a 
román uniós elnökségen múlna, nagy 
reményeket fűzne az EU nyugat-balkáni 
bővítésének felgyorsításához, de a nyu-
gat-európai országok többsége inkább az 
Európai Bizottság (EB) elnökének állás-
pontját osztja, aki szerint a következő öt 
évben nem lesz bővítés. A közép-európai 
országok viszont saját tapasztalatukból 
tudják, milyen sokat segített a köztük 
lévő feszültségek oldásában a NATO- és 
EU-integráció, és ezért gyorsítanák fel 
Szerbia és Montenegró csatalakozási 
tárgyalásait is. A jogállamiság megsér-
tése címén Magyarország és Románia 
ellen indított eljárásokról szóló kérdésre 
válaszolva úgy értékelte: akkor lehet 
majd ilyesmiről értelmes, indulatoktól 
mentes vitát folytatni, és nem „elbeszélni 
egymás mellett”, ha az EB rendeltetésé-
nek megfelelően ismét technikai jellegű 
testületként, a „szerződések őreként” 
fog működni, letéve arról, hogy politikai 
szervezetként lépjen fel.

Kilenc év börtönt kapott
a Madagaszkárra menekült Mazăre
Súlyos börtönbüntetésekkel zárult a 
mamaiai ingatlan-visszaszolgáltatások 
ügyében tíz éve kezdődött korrupciós per, 
amelyben a fővádlottat, Radu Mazărét, 
Konstanca egykori extravagáns polgár-
mesterét kilenc év letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte a bukaresti legfelsőbb 
bíróság. A pénteken közzétett jogerős íté-
let nemcsak Mazăre, hanem az ügy többi 
36 vádlottja esetében is sokkal súlyosabb 
a 2017-ben a bukaresti táblabíróságon 
hozott alapfokú ítéletnél. Mazăre akkor 
négy év felfüggesztett szabadságvesz-
tést kapott, Cristian Borceát, a Dinamo 
futballklub egykori főrészvényesét pedig 
– aki több mint négy év után nemrég 
szabadult egy adócsalásért kiszabott bör-
tönbüntetésből – most ötéves szabadság-
vesztésre ítélték, pedig ebben az ügyben 
az alapfokú ítéletben még felmentették. 
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
vádirata szerint az akkori konstancai 
polgármester részvételével létrejött bűn-
szövetkezet 2002 és 2005 között mintegy 
114 millió euróval károsította meg a volt 
tulajdonosokat és az államot a Konstanca 
városához tartozó Mamaia területén ta-
lálható, csaknem 100 hektárnyi belterület 
illegális magánkézbe juttatásával. Borcea 
önként jelentkezett a rendőrségen, hogy 
újra börtönbe vonuljon, Mazăre ellen 
azonban nemzetközi elfogatóparancs 
kiadására készül a rendőrség, mivel 2017 
végén Madagaszkárra menekült, ahol 
politikai menedékjogot kért.

Álfogorvosra csapott le a rendőrség
Házkutatást tartottak szombaton a 
rendőrök egy Ilfov megyei álfogorvos 
lakásán. A rendőrség közleménye szerint 
az 50 éves férfi nak – aki korábban 
kőművesként dolgozott – nincs fogorvosi 
végzettsége, jogtalanul és törvénytelenül 
gyakorolta a mesterséget, ezért eljárás in-
dult ellene. Mint ismert, egy héttel ezelőtt 
egy magát plasztikai sebésznek kiadó 
olasz állampolgár bukott le Bukarestben, 
aki különböző bukaresti magánkliniká-
kon praktizált hamis iratokkal. Matteo 
Politit 30 napra letartóztatták, miután 
megpróbált megszökni Romániából.

 » KRÓNIKA

Cáfolja a bukaresti külügyminisztérium, 
hogy az amerikai rakétavédelmi rend-

szer romániai elemei sértenék a szárazföldi 
telepítésű, közepes és rövid hatótávolságú 
nukleáris eszközök felszámolásáról szóló 
(INF) szerződés rendelkezéseit. Szombati 
közleményében a külügyi tárca „irreleváns-
nak” minősítette az orosz védelmi miniszté-
rium erről szóló álláspontját, leszögezve: az 
Olt megyei Deveselun felállított, ballisztikus 
rakéták elfogását szolgáló rakétaelhárító 
rendszer nem képezi az INF-szerződés tár-
gyát. A Teodor Meleșcanu külügyminisz-

ter és Jens Stoltenberg NATO-főtikár közti 
egyeztetés nyomán kiadott kommüniké a 
NATO-csúcstalálkozók záródokumentuma-
ira hivatkozik, amelyek leszögezik, hogy az 
euroatlanti térség védelme szempontjából 
nélkülözhetetlen rakétaelhárító rendszer 
– amelynek egy részét Románia fogadta be 
– nem rendelkezik támadó jellegű kapaci-
tásokkal, és telepítése nem sért semmilyen 
hatályos nemzetközi megállapodást.

„Az Oroszországi Föderáció nyilvánva-
lóan félretájékoztat, amikor ennek ellen-
kezőjét állítja, és csak arról próbálja elte-
relni a fi gyelmet, hogy maga sérti meg az 
INF-szerződést” – idézte az MTI a román 

külügyminisztériumot. A tárca arra reagált, 
hogy Oroszország a Romániában telepített 
Mk–41-es típusú amerikai rakétavédelmi 
rendszer és csapásmérő drónok megsem-
misítését követelte az Egyesült Államoktól. 
Washington és Moszkva egy héttel ezelőtt 
jelentette be, hogy felfüggeszti részvételét az 
1988-ban hatályba lépett INF-szerződésben. 
A hidegháború lezárásában mérföldkőnek 
számító paktum a szárazföldi indítású, ha-
gyományos és nukleáris robbanótöltetekkel 
felszerelt, közepes (500-5500 kilométeres) 
hatótávolságú, ballisztikus rakéták és manő-
verező robotrepülőgépek megsemmisítésé-
ről rendelkezett.

 » R. SZ.

E lfogadta a Viorica Dăncilă vezette kor-
mány az idei állami költségvetés-terve-

zetet, amely 5,5 százalékos gazdasági növe-
kedéssel és 2,55 százalékos államháztartási 
hiánnyal számol. Pénteki ülése után a ka-
binet elküldte a parlamentnek a tervezetet, 
amelyről várhatóan február 15-én, pénteken 
szavaz a törvényhozás. Eugen Teodorovici 
pénzügyminiszter közölte, ha bekövetkezik 
az 5,5 százalékos növekedés, a költségvetés 
először fogja meghaladni az 1000 milliárd 
lejt, hiszen becslésük szerint a hazai össz-
termék (GDP) értéke eléri az 1022 milliárd 

lejt. Ez 33 százalékkal nagyobb a 2016-os 
765 millió lejes GDP-hez képest. Teodorovici 
felhívta a fi gyelmet, hogy az államháztartási 
hiánycélt csak akkor sikerül elérni, ha a be-
ruházások megvalósulnak, ezért azt ígérte, 
a kormány szigorúan nyomon követi a köz-
beruházásokat. A költségvetés a tervezett 
bér- és nyugdíjemeléseket is tartalmazza, 
így a közszférában az alapbérek a 2018–2020 
közötti időszakra beütemezett növekedés 
egynegyedével fognak emelkedni; a nyug-
díjak szeptembertől 15 százalékkal nőnek. 
A pénzügyi tárca vezetője nyomatékosí-
totta, hogy az idei költségvetésnek három 
prioritása van: az egészségügy, amelynek 

költségvetését 6 milliárd lejjel növelték tava-
lyhoz képest, az oktatás, amely 9,8 milliárd 
lejjel kap többet, illetve a közberuházások, 
amelyeknek kerete 15,4 milliárd lejjel nő. Ez 
utóbbin belül a közlekedési infrastruktúrá-
ra szánt pénzkeret 6 milliárd lejjel nő 2018-
hoz mérten. Egyébként az Európai Bizottság 
2019-re 3,8 százalékos növekedést valószínű-
sít Romániának. Az ellenzéki pártok bejelen-
tették, hogy több ezer módosító indítványt 
terjesztenek a büdzsétervezethez, a Victor 
Ponta volt kormányfő vezette Pro Románia 
párt pedig felszólította az RMDSZ-t, hogy 
határolódjon el a koalíciótól, és ne szavazza 
meg a költségvetést.

Bukarest félretájékoztatással vádolja Moszkvát

Optimisták Dănciláék a gazdasági bővülést illetően

Hétpontos családvédelmi akcióter-
vet jelentett be tegnap Budapes-
ten tartott évértékelő beszédében 
Orbán Viktor. A miniszterelnök az 
új internacionalizmus fellegvárá-
nak Brüsszelt, eszközének pedig a 
bevándorlást nevezte meg.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

O rbán Viktor szerint megint vannak, 
akik nemzetek nélküli világot, 
nyílt társadalmat akarnak, nemze-

tek feletti világkormányt „eszkábálnak”, 
és ma is külföldről irányítják őket. Teg-
napi évértékelőjén a kormányfő úgy vé-
lekedett, hogy a bevándorlóországokban 
keresztény-muszlim világ jön létre folya-
matosan zsugorodó keresztény aránnyal. 
„Azonban nekünk, közép-európaiaknak 
még megvan a saját jövőnk” – hangsú-
lyozta a miniszterelnök. Az Orbán Viktor 
által beharangozott hétpontos családvé-
delmi akcióterv értelmében minden 40 
év alatti nő az első házasságakor 10 millió 
forint kedvezményes kölcsönben része-
sülhet Magyarországon. Bővítik a családi 
otthonteremtési kedvezmény (csok) ked-
vezményes hitelét, amelyet két vagy több 
gyermek esetén használt lakások vásár-
lására is lehet fordítani. Már a második 
gyermeknél 1 millió forintot átvállalnak a 
nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Azok a 
nők, akik legalább négy gyermeket szül-
tek és neveltek, életük végéig mentesül-
nek a személyi jövedelemadó fi zetése alól. 
Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási 
programját, legalább három gyermeknél a 
legalább hétszemélyes új autó vásárlásá-

hoz 2,5 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást adnak autóvásárlásra. „Meg-
valósítjuk a teljes bölcsődei ellátást, 21 
ezer új férőhelyet hoznak létre 3 év alatt. 
Bevezetjük a nagyszülői gyedet (gyer-
mekgondozási díjat), így a nagyszülők is 
maradhatnak gyeden a szülők helyett” 
– idézte az MTI a miniszterelnököt, aki 
bejelentette a középiskolai nyelvoktatás 
korszerűsítését, közölve: minden közép-
iskolás a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes 
külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a 
kormány költségén. A kormányfő hozzá-
tette: „ez a magyarok válasza, és nem a 
bevándorlás”.

Orbán „bevándorláspárti politiku-
sok gyülekezetének” nevezte a magyar 

ellenzéket, amelyet szerinte Soros 
György és az európai bürokraták tarta-
nak lélegeztetőgépen. „Nemzeti büsz-
keségünknek gazdasági alapja is van. 
Vannak válaszaink arra, ha a világ-
gazdaság lassul, és nem adjuk fel azt 
a tervünket, hogy a magyar gazdaság 
növekedése minden évben legalább 
2 százalékkal meghaladja az EU átla-
gát” – jelentette ki a miniszterelnök 
a Várkert Bazárban tartott évértékelő 
beszédében. A kormányfő kijelentet-
te: Magyarország az a hely, ahol min-
denkinek jó lesz magyarnak lenni, és 
lépésről lépésre, kitartó munkával „fel 
fogjuk számolni a szegénységet Ma-
gyarországon”.
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A KORMÁNYFŐ SZERINT MAGYARORSZÁGON MINDENKINEK JÓ LESZ MAGYARNAK LENNI

Orbán családvédelmi akcióterve

Orbán Viktor szerint kormánya nemzeti büszkeségének gazdasági alapja is van




