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Kémkedés miatt kiutasítottak
Ukrajnából egy orosz diplomatát
Nemkívánatos személynek minősítették, 
és kiutasították Ukrajnából Oroszország 
lvivi (lembergi) főkonzulátusának egyik 
munkatársát – jelentette az RBK Ukrajina 
hírportál tegnap az Ukrán Biztonsági 
Szolgálat (SZBU) sajtóosztályának köz-
lésére hivatkozva. A közlemény szerint 
az orosz diplomata – akit a jelentésben 
nem neveztek meg – már elhagyta Uk-
rajnát. Az SZBU közlése szerint az orosz 
diplomata valójában hírszerző volt, és a 
konzulátusi beosztása csak fedőmunka 
volt számára. Ő volt a kapcsolattartója 
egy helybeli nyugdíjas volt katonának 
– egy civil szervezet vezetőjének –, akit 
az orosz titkosszolgálatok még 2014-ben 
szerveztek be, és azzal a feladattal bíztak 
meg, hogy információkat gyűjtsön po-
litikai és más közszereplőkről, az ukrán 
hadsereg alakulatairól, titkosszolgála-
tokról, rendvédelmi szervekről, valamint 
külföldi katonai kiképzőkről az ország 
nyugati részében.

Megnőtt a sugárzás
az orosz fegyverbaleset után
Négy-tizenhatszorosára nőtt a gamma-
sugárzás az Arhangelszk megyében 
augusztus 8-án fegyverkísérlet közben 
bekövetkezett baleset idején – közölte 
az orosz hidrometeorológiai szolgálat 
(Roszgidromet) tegnap a honlapján. Az 
augusztus 8-án mért maximális érték 
óránként 1,78 mikrosievert volt, az órán-
ként 0,11 mikrosievertes átlagos normál 
háttérsugárzás mellett. A háttérsugárzás 
a városban két óra alatt tért vissza a 
normálishoz. A katonai tárca akkor arról 
adott ki tájékoztatást, hogy két ember 
életét vesztette, amikor baleset történt 
egy folyékony üzemanyagú hajtóműszer-
kezet tesztelésekor. A Roszatom vasár-
napra virradóra azt közölte, hogy egy 
tengeri platformon végzett rakétakísérlet 
során öt munkatársa meghalt, három 
pedig megsérült.

Több száz repülőjáratot töröltek
tegnap is Hongkongban
Több mint háromszáz járatot törölt a 
hongkongi nemzetközi repülőtér vezeté-
se tegnap reggel, miután a légikikötőben 
ötödik napja ülőtüntetés zajlott. A Hong-
kong Lantau-szigetén található, a világ 
egyik legforgalmasabbjának számító 
nemzetközi repülőterén mintegy 160 
kimenő és 150 beérkező járatot töröltek 
tegnap. Több száz utas kényszerült a 
repülőtéren tölteni az éjszakát azt követő-
en, hogy hétfő délután az összes aznapi, 
összesen csaknem 180 járatot töröltek. 

Késes támadás Sydney-ben
Késsel járókelőkre támadt egy ismeretlen 
férfi  Sydney üzleti negyedében tegnap, a 
támadót a járókelők ártalmatlanítottak, 
és a kiérkező rendőrök őrizetbe vet-
ték. Egy sérültet kórházba szállítottak. 
Később egy női holttestet is találtak a 
támadás helyszínéhez közel, és vizsgál-
ják, hogy a két bűncselekmény között 
van-e összefüggés. Gavin Wood felügyelő 
a The Sydney Morning Herald című na-
pilapnak úgy nyilatkozott, hogy egy nőt 
szállítottak kórházba, az állapota stabil. 
A támadót a rendőrök kiérkezése előtt 
a járókelők székek, ládák és fémrudak 
segítségével ártalmatlanították. A Sky 
News szerint a férfi  azt kiabálta a ren-
dőrök felé, hogy „Lőjetek le! Meg akarok 
halni!”. A riporter hozzáfűzte, hogy több 
szemtanú szerint a fehér férfi  elfogásakor 
azt kiabálta, hogy „Allah akbar!” (Allah 
hatalmas), ám ezt hatósági források nem 
erősítették meg.

Nem engedett a PSD a koalíciós part-
ner ALDE zsarolásának: nem alakul 
át a kormány szerkezete, és a Pro 
Románia sem kerül be a kormányba. 
Az ALDE elnöke válaszul közölte: 
nem ragaszkodnak a kormányon 
maradáshoz.
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B ár a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
nem kívánja teljesíteni a koalíciós 
partner Liberálisok és Demokraták 

(ALDE) ultimátumában megfogalmazott 
feltételeket, nem tart attól, hogy az ALDE 
ezért felbontaná a koalíciót – ez szűrhető 
le Viorica Dăncilă miniszterelnök, a PSD 
elnöke hétfő késő esti nyilatkozatából, 
amelyet a PSD elnökségének a koalíciós 
feszültség miatti tanácskozása után tett. 
A koalíciós partner viszont nem fogadja 
el az elutasítást. „Marad a PSD–ALDE- 
kormánykoalíció” – jelentette ki PSD or-
szágos végrehajtó bizottságának ülését 
követően a miniszterelnök. Azt mondta: a 
közös kormányzás folytatásáról az ALDE 
vezetőivel tartott megbeszélésen döntöt-
tek. „Elmondtam kollégáimnak, hogy több 
koalíciós egyeztetést is folytattunk, és úgy 
döntöttünk, hogy folytatjuk a PSD–ALDE-
kormányzást. Ez egy fontos kormány, 
amelynek még sok tennivalója van, szá-
mos projektet kell még életbe ültetnie a 
románok javára, és amelynek a továbbiak-
ban is biztosítania kell Románia stabilitá-
sát” – szögezte le Viorica Dăncilă.

Nem lesz kormányátszervezés
A miniszterelnök az ALDE egyik feltétele 
kapcsán leszögezte: nem terveznek kor-
mányátszervezést, de gondolkodnak egy 
kormányátalakításon, amelyen lecserél-
nék azokat a minisztereket, akik nem tel-
jesítettek megfelelőképpen. A PSD elnöke 
hozzátette: pártja nem fogad el ultimátu-
mokat a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) részéről. „Úgy gondolom, 

hogy a szövetségen belül konstruktív pár-
beszédre van szükség. Nem beszélhetünk 
a PSD által az ALDE-nek vagy az ALDE 
által a PSD-nek adott ultimátumról. Călin 
Popescu-Tăriceanu elnökkel megvitattuk 
a kormányprogramot, beszéltünk a kor-
mányátszervezésről. Az országos végre-
hajtó bizottságban kormányátalakításról 
volt szó. A közeljövőben nem tervezzük a 
kormány szerkezetének átalakítását, de 
gondolkodunk a gyengén teljesítő minisz-
terek leváltásában és a kormányprogram 
kiigazításában, hogy az megfeleljen a 
lakosság igényeinek. Nem beszélhetünk 
ultimátumokról. Beszélünk a szövetsé-
gen belüli együttműködésről és az építő 
jellegű párbeszédről, és azt hiszem, hogy 
ez nagyon fontos mind a jelenlegi, mind 
a jövőbeli együttműködés szempontjá-
ból”  – mondta Viorica Dăncilă. A kor-
mányfő azt is elmondta: nem időszerű a 
Pro Románia bevonása a kormányzásba. 
Szerinte „létezik egy erős koalíció’ az AL-
DE-val, amely együtt akarja folytatni a 
kormányzást 2020-ig. „Beszéltem Victor 
Pontával arról, hogy esetleg támogassák a 
PSD-t, általános dolgokról volt szó, semmi 
konkrétum, mert nem tudtam elkötelezni 
magam semmi mellett, amíg a párt döntő 
fórumán nem folytattunk vitát erről. Ezt 
követően tett olyan nyilatkozatokat Victor 
Ponta, amelyeket elégedetlenséggel foga-
dott a PSD vezetősége, és ezek a dolgok 
vezettek oda, hogy most vonakodnak be-
vonni a Pro Romániát a kormányzásba” – 
mondta Dăncilă. Hozzátette: Victor Ponta 
vetette fel, hogy belépjenek a kormányba. 
„Ő vetette fel ezt a hipotézist, hogy belép-
jenek a kormányba, de nem volt semmi 
olyan eredménye a megbeszélésnek, amit 
valamiféle megállapodásban rögzítettünk 
volna” – mondta a PSD elnöke. Annyi en-
gedményt tesz a PSD, hogy némileg módo-
sítja a kormányprogramot. A kormányfő 
elmondta: jelenleg a kormányprogram 
kiigazítása jelenti a prioritást, szeptember 
elsején be is mutatja a tervezetet, miután 
tárgyaltak erről a koalíciós partnerekkel.

Tăriceanu: nem ragaszkodunk
a kormányzáshoz
Az ALDE részéről tegnap Călin Popescu-
Tăriceanu elnök reagált a kormányfő nyi-
latkozatára, kijelentve: nem tartja kielégí-
tőnek a választ, és pártja nem kíván min-
den áron kormányon maradni. Leszögezte: 
ragaszkodnak az intézmények reformjá-
hoz, valamint ahhoz, hogy a kormány szer-
kezete is módosuljon, ne csupán néhány 
minisztert váltsanak le, ugyanis csak ez 
szüntetheti meg azt a kialakult képzetet, 
hogy a kormány inkompetens. Tăriceanu 
szerint a kormányt és az állami intézmé-
nyeket már csak a tehetetlenségi erő hajtja, 
nincs egyértelmű irány kitűzve. Leszögez-
te: nem ragaszkodnak a kormányon mara-
dáshoz, és nem féltik a pozícióikat. „Nem 
akarok részese lenni egy inkompetens kor-
mánynak” – szögezte le Tăriceanu.

Mint arról beszámoltunk, Tăriceanu 
még hétfőn délután adott ultimátumot a 
PSD-nek. Ebben közölte: a kormányban 
maradás érdekében meg kell reformálni az 
állami intézményeket, új kormányprogram 
szükséges, valamint a kormány szerkeze-
tének átalakítása. Az ALDE elnöke augusz-
tus 20-áig adott határidőt a kormányfőnek 
az intézkedések kidolgozására. Tăricea-
nu múlt héten jelentette be, hogy tárgyal 
a Pro Romániával a két párt szorosabb 
együttműködéséről, a parlamenti frakciók 
egyesítéséről, amely nyomán a harmadik 
legnagyobb parlamenti erővé válnának. 
Ennek nyomán a kormányzásba is be kí-
vánják vonni a volt szociáldemokrata kor-
mányfő pártját. A PSD és az ALDE között 
annak nyomán élesedett ki a koalíciós vál-
ság, hogy a PSD saját államfőjelölt állításá-
ról döntött ahelyett, hogy közös jelöltként 
Tăriceanut támogatná. Az ALDE emellett a 
PSD által kidolgozott költségvetés-kiigazí-
tással sem ért egyet. Ezért az is fölmerült, 
hogyha a PSD nem fogadja el a feltételeit, 
az ALDE kilép a kormányból. 

Dăncilă hétfőn este megerősítette: nem 
lép vissza az államfői tisztségért zajló 
küzdelemből.

DĂNCILĂ: NEM SZERVEZZÜK ÁT A KORMÁNYT, NEM CSATLAKOZIK PONTA, DE NEM SZAKÍTUNK

Marad a koalíció és a feszültség
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M integy 1500 külföldi turista – köztük 
több szár román állampolgár – rekedt 

az észak-görögországi Szamothraké szige-
tén, ahol erdőtüzek törtek ki, a kompok 
pedig elromlottak. A sziget kikötőjében ka-
otikus állapotok uralkodnak: a kompra váró 
turisták autói megtöltötték a kikötőt, eleinte 
sokan a földön vagy sátrakban aludtak. Né-
hány szerencsés turista talált ugyan szállást, 
de természetesen azt is csak felárral. Az 
önkormányzat ugyanakkor néhány turistát 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban 
szállásolt el.

A gondok egy hete kezdődtek, amikor a 
sziget és a szárazföld közötti közlekedést le-
bonyolító komp elromlott. Az egyetlen köz-
lekedési eszköz, amely még biztosította az 
összeköttetést, egy hajó volt, amely azonban 
csak embereket képes szállítani, gépkocsikat 
nem. A hatóságok pénteken közölték, hogy 
sikerült új kompot találniuk, az azonban elő-
ször az időjárás miatt nem tudott elindulni, 
majd ugyanúgy meghibásodott, mint az ere-
deti. A gondot tetézi, hogy a kikötő közelé-
ben erdőtűz tombol, ám a tűzoltókat is sújtja 
a kompközlekedés hiánya, mivel nem tud-

nak erősítést szállítani a szigetre. A lángokat 
ennek ellenére egyelőre sikerült megfékezni.

Egy román turista elmondta: a tűzoltók 
megbirkóztak a tűzzel, a legnagyobb gon-
dot így továbbra is az összeköttetés hiánya 
jelenti. A kikötőben található vendéglők in-
gyenétellel próbálják enyhíteni az ott rekedt 
turisták gondjait.

A görög illetékesek ígérete szerint talán 
ma végre sikerül kompot biztosítani Sza-
mothraké irányába. A román külügymi-
nisztérium egyébként még pénteken fi gyel-
meztetést adott ki a Görögországba készülő 
turisták számára, amelyben felhívta a fi -
gyelmet a kánikula és a bozóttüzek jelentet-
te veszélyre.

Több száz román turista rekedt egy görög szigeten
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Foglyul ejtve. Az elromlott kompok miatt sokan kényszerből Szamothraké szigetén maradtak




