
Erősebbé vált a magyar–amerikai 
stratégiai szövetség – így értékelt 
Orbán Viktor a Donald Trumppal 
folytatott találkozó után. Trump 
szerint Orbán jó munkát végez.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

S ikerült megerősíteni minden tekin-
tetben Magyarország és az Egye-
sült Államok stratégiai szövetségét 

– jelentette ki Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök tegnap Budapesten, miután 
hazatért Washingtonból, ahol előző nap 
Donald Trump amerikai elnökkel tár-
gyalt. A kormányfő – az Országos Múze-
umi Restaurálási és Raktározási Központ 
épületének átadásán – a találkozót érté-
kelve azt mondta: „jól mértük fel a hely-
zetet valamikor a 2010-es évek elején”. 
„Világos, hogy nagy változások előtt áll a 
világ, és ennek a szelét hamarosan érezni 
is fogjuk” – kommentálta a megbeszélést 
Orbán Viktor.

A magyar kormányfő egy videót is fel-
töltött tegnap Facebook-oldalára, amely-
ben erős, célratörő vezetőnek nevezte az 
amerikai elnököt. Közölte, Donald Trump 
felkészült volt, és Magyarországról is min-
dent tudott, amit tudni kellett, és az volt 
a célja, hogy jó együttműködés jöjjön lét-
re a két ország között. „Azt hiszem, hogy 
ennek érdekében sokat tettünk egy kiváló 
hangulatú és a kölcsönös tiszteleten nyug-
vó megbeszélésen. Jó nap volt ez Magyar-
ország számára” – hangsúlyozta Orbán 
Viktor. A miniszterelnök elmondta: nosz-
talgikus érzései voltak, hiszen 18 év után 
újra a Fehér Házban, az Ovális Irodában 
fogadták. Először 1998-ban Bill Clinton el-
nökkel találkozott ott, majd később George 
W. Bushsal. Megjegyezte, a mostani elnök 
– a fent részletezett okok miatt – másfajta 
vezető, mint az eddigiek voltak.

A munkalátogatás végén Trump hétfőn 
este kijelentette: Orbán Viktor jó munkát 
végez Magyarország biztonságának meg-

őrzésében. Úgy fogalmazott, hogy a ma-
gyar miniszterelnököt egész Európában 
tisztelik. Kiemelte azt is, hogy Magyaror-
szág büszke és jó tagja a NATO-nak.

Méltatta Trump azokat az erőfeszítése-
ket is, amelyeket a magyar kormány tesz az 
illegális migráció ellen. Leszögezte, hogy 
ez a jelenség Európában óriási problémát 
okoz, és az egyes országok különbözőkép-
pen igyekeznek megbirkózni vele. A ma-
gyar kormányfő szigorú ember, de nagy 
tisztelet övezi – hangoztatta.  

A megbeszélések után Orbán Viktor 
elmondta: az amerikai elnökkel tartott 
találkozón számos fontos  területen meg-
erősítették a szövetségesi kapcsolatokat. 
Kijelentette, hogy megbeszélésük Ma-
gyarország számára fontos találkozó volt, 
mert a két országot összekötő stratégiai 
szövetségesi kapcsolatokat mind a gaz-
daságpolitika, mind a külpolitika, mind a 
biztonságpolitika területén megerősítet-
ték, csakúgy mint a migráció és az üldö-
zött keresztények ügyében – szögezte le 
Orbán Viktor. A kormányfő a sajtó előtt tett 

hétfő esti nyilatkozatában megköszönte 
az amerikai elnöknek a meghívást. Hang-
súlyozta, hogy a két ország számos fontos 
területen hasonló erőfeszítéseket tesz, és a 
közös témák közül kiemelte az illegális be-
vándorlást, a terrorizmus elleni harcot és a 
keresztény közösségek védelme érdekében 
tett lépéseket. A demokratikus reformokat 
érintő kérdésre válaszolva a magyar mi-
niszterelnök hangoztatta, hogy a kormány 
a 2011-ben kidolgozott új alkotmány alap-
ján dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy a 
nép több alkalommal ezt a kormányt vá-
lasztotta meg, és kijelentette, örömmel 
tesznek eleget ennek a feladatnak.

A találkozó jóval hosszabb ideig tartott, 
mint tervezték, és egy szűk körű megbeszé-
léssel kezdődött, amelyen Donald Trump 
és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter és 
John Bolton, az amerikai elnök nemzet-
biztonsági tanácsadója. A szűk körű meg-
beszélést plenáris tanácskozás követte. 
A találkozó előtt Orbán Viktor beírt a Fehér 
Ház emlékkönyvébe.
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Kiadja Madagaszkár Mazărét
Kiadja Madagaszkár Radu Mazărét, Kons-
tanca korrupciós ügyekben érintett volt 
polgármesterét Romániának, és azonnal 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
a hazahozatalára – jelentette be tegnap 
Ana Birchall ügyvivő igazságügy-minisz-
ter. A L’Express de Madagascar című lap-
nak ugyanakkor Jean-Jacques Randriana-
solo madagaszkári igazságügy-miniszter 
azt mondta: mivel Mazăre politikai mene-
dékjogot kért, ami az ENSZ menekültügyi 
főbiztosságának hatáskörébe tartozik, 
joga van ott megvárni a választ rá. A helyi 
legfelsőbb bíróság viszont csak jövő 
januárra tűzte ki a tárgyalást.

Baki Oprescu ítéletének kihirdetésekor
Szokatlan baki árnyékolta be a Sorin 
Op rescu volt bukaresti főpolgármester 
korrupciós ügyében hétfőn este megho-
zott alapfokú ítéletet a bukaresti tör-
vényszéken: a döntést kimondó bírónő 
tévedésből enyhébb ítéletről beszélt a 
valósnál. Oprescut több korrupciós bűn-
cselekmény és pénzmosás miatt állítot-
ták bíróság elé. A pénzmosás vádja alól 
felmentette a bíró, vesztegetés elfogadása 
miatt azonban négy év, bűnszövetkezet 
létesítése miatt egy év, hivatali visszaélés 
miatt három év börtönbüntetést kapott. 
Az ítélet értelmében a legszigorúbb bün-
tetést, a négyéves szabadságvesztést kell 
letöltenie, amelyhez hozzáadtak még egy 
év négy hónap pótlólagos büntetést, a to-
vábbi ítéletek egyharmadát. Csakhogy 
az ebből adódó öt év négy hónap helyett 
a bírónő négy év négy hónap ítéletet 
szabott ki. A bíróság tegnap aztán pon-
tosította az ítéletet, amely szerint 25 ezer 
eurót és 695 871 lejt is elkoboznak Opres-
cutól. Az ítélet nem jogerős, megfelleb-
bezhető. A volt bukaresti főpolgármester 
ellen 2015 novemberében emelt vádat 
a DNA. Az ügyészek szerint Oprescu és 
munkatársai kenőpénzt kértek azoktól 
a cégektől, amelyekkel a polgármesteri 
hivatal szerződéseket kötött.
 
Elvenné Liviu Dragnea képviselői
mandátumát a PNL
Liviu Dragnea képviselői mandátumá-
nak érvénytelenítését kéri az alkotmány-
bíróságtól a Nemzeti Liberális Párt (PNL), 
arra hivatkozva, hogy a Szociáldemokra-
ta Párt elnökét elítélték választási bűn-
cselekmény miatt – jelentette be tegnap 
Raluca Turcan, a PNL alsóházi frakcióve-
zetője. Turcan közölte, a Liviu Dragnea 
parlamenti képviselői mandátumát 
érvényesnek nyilvánító, 2016-ban hozott 
alsóházi döntés ellentmond a képviselő-
ház szabályzatának, az alkotmánybíró-
ság határozatainak és a referendumtör-
vénynek is. Gabriel Andronache liberális 
párti képviselő hozzáfűzte: az alsóház 
szabályzatának 7-es cikkelye leszögezi, 
hogy az érvényes képviselői mandátum 
megszerzésének alapfeltétele az, hogy az 
illető ellen ne legyen érvényben válasz-
tási bűncselekmény elkövetése miatt 
hozott bírósági ítélet.

Aláírta a sokat vitatott
ukrán nyelvtörvényt a házelnök
Aláírta a kisebbségek által bírált ukrán 
nyelvtörvényt tegnap Andrij Parubij 
házelnök azután, hogy a parlament 
elvetette mind a négy előterjesztést, 
amely a jogszabály visszavonására 
irányult. Az ukrán mint államnyelv mű-
ködéséről szóló törvényt a parlament 
április 25-én fogadta el. A jogszabály-
lyal szemben hevesen tiltakoztak a 
kárpátaljai magyar szervezetek, mert 
szerintük felszámolja a kisebbségek 
valamennyi eddigi nyelvi jogát. 

DONALD TRUMP SZERINT ORBÁN VIKTOR KORMÁNYFŐT EGÉSZ EURÓPÁBAN TISZTELIK

Megerősített stratégiai szövetség

 » B. L.

Letett Liviu Dragnea, a kormány fő erejét 
adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke 

arról, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöz-
tesse Románia izraeli nagykövetségét. Ezt 
Palesztina romániai nagykövetsége is meg-
erősítette, Dragnea viszont cáfolta. A Digi 24 
hírcsatorna értesülései szerint Dragnea – aki 
a képviselőház elnöki tisztségét is betölti – 
hétfőn reggel parlamenti irodájába kérette 
Fuad Kokali palesztin nagykövetet, miután 
a diplomáciai képviselet elköltöztetéséről 
szóló tavalyi bejelentés óta egyszer sem volt 
hajlandó fogadni őt. A találkozón Dragnea 
biztosította a nagykövetet arról, hogy Romá-
nia nem költözteti el a nagykövetségét, és 
nem szeretné elrontani az ország hagyomá-
nyosan jó kapcsolatait az arab világgal.

Diplomáciai források szerint Dragnea 
lépésének oka az, hogy szeretné, ha Romá-
nia az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem 
állandó tagjává válna, ehhez pedig szük-
sége van az arab országok támogatására. A 
nagykövetség aztán közleményt is kiadott, 
amelyben üdvözölte Dragnea döntését, mi-
szerint a nagykövetséget nem költöztetik el. 
A közlemény leszögezi: a találkozó nyomán 

világossá vált, hogy Románia a nemzetközi 
jog oldalán áll, és méltányos békét szeretne 
a régió biztonsága érdekében.

„A mai nyilatkozatban Románia elismer-
te a nemzetközi határozatok legitimitását, 
amelyek értelmében a tartós és igazságos 
béke nem valósulhat meg csakis két állam, 
az izraeli és a palesztin megléte nyomán, 
amelyek úgy osztják meg egymás között a 
béke városát, hogy Palesztina is jogosult 
legyen az önrendelkezésre, a szabad hely-
változtatásra és a demokratikus berendezke-
désre fővárosában, Kelet-Jeruzsálemben” – 
nyilatkozta a közlemény szerint Fuad Kokali 
nagykövet.

Liviu Dragnea viszont tegnap cáfolta a 
nagykövetség állításait, leszögezve: a kül-
ügyminisztérium elkészült a nagykövetség 
elköltöztetéséről szóló elemzéssel, amelyet 
továbbított az érintett intézményekhez. Hoz-
zátette: felszólította a palesztin nagykövet-
séget, vonja vissza állításait, amelyeknek 
nincs közük a találkozón elhangzottakhoz.

A jeruzsálemi nagykövetség elköltözte-
tésének ügye legutóbb márciusban merült 
fel, amikor Viorica Dăncilă miniszterelnök 
az amerikai–izraeli közpolitikai bizottság 
(AIPAC) egy rendezvényén megerősítette a 

külképviselet elköltöztetéséről szóló dön-
tést. Miután az ezt ellenző Klaus Johannis 
államfő hivatala cáfolta, hogy ilyen értelmű 
döntés született volna, Dăncilă miniszterel-
nök is elismerte: a nagykövetség elköltözte-
téséről szóló bejelentés csupán magánvéle-
mény volt. Az ügy nyomán több arab állam 
„büntette” Romániát: II. Abdalláh jordániai 
király lemondta romániai látogatását, a ma-
rokkói fél pedig Călin Popescu-Tăriceanu, a 
szenátus elnöke ottani látogatását fújta le.

A kormány nem először beszélt eldöntött 
tényként az ország izraeli külképviseletének 
Jeruzsálembe költöztetéséről anélkül, hogy 
arról az államfővel megegyezett volna. A 
Romániában megszokott belpolitikai sár-
dobálás először tavaly áprilisban hozta 
diplomáciai szempontból kínos helyzetbe 
az országot, amikor Liviu Dragnea szoci-
áldemokrata pártelnök – a miniszterelnök 
izraeli látogatása előtt két nappal, Danci-
lát is megelőzve – egy televíziós műsor-
ban eldöntött tényként beszélt arról, hogy 
Bukarest is követi az Egyesült Államok 
példáját, és Jeruzsálembe költözteti izrae-
li nagykövetségét. Klaus Johannis államfő 
elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen 
kényes kérdésben nem konzultáltak vele.

Mégsem költözik az izraeli román nagykövetség?
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