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Steinmeier Németország
világháborús bűnéről
Németország bűnének nevezte a
második világháborút Frank-Walter
Steinmeier német szövetségi elnök tegnap Varsóban, a második világháború
kitörésének nyolcvanadik évfordulóján
tartott nemzetközi megemlékezésen. „A
háború német bűn volt, ezt a fájdalmas
örökséget a német nemzet soha nem
felejti el” – mondta Steinmeier, emlékeztetve arra, hogy a náci Németország
meg akarta semmisíteni Lengyelország
„kultúráját, városait, lakosait, minden
élőlényt”. A megemlékezésen szintén
részt vevő Mike Pence amerikai alelnökhöz intézve szavait Steinmeier méltatta
az Egyesült Államok világháborús
szerepét. Hangsúlyozta, hogy Európának „erősebbnek és öntudatosabbnak
kell lennie”, viszont „Amerika nélkül
soha nem lesz erős, és soha nem fordul
szembe Amerikával”. Andrzej Duda
lengyel elnök az évforduló alkalmából a
nyugat-lengyelországi Wielunban tartott
megemlékezésen arról beszélt, hogy
háborús bűnnel kezdődött a második
világháború, utalva a kisvárosban 1939.
szeptember 1-jén több száz civil lakos
halálát okozó német bombázásra.

Előre hozná a nyugdíjemelést a PSD
Idő előtt folyósítaná a két év múlva
esedékes nyugdíjemelés egy részét
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A kormányzó szociáldemokraták erőteljes kampányba fogtak
az öregségi juttatások – a költségvetés szempontjából sokak szerint
fenntarthatatlan – növekedésének
témájával.
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egyik eleme, amelynek megfelelően 1100
lejről 1265 lejre emelkedik a nyugdíjpont
értéke. A Mediafax hírügynökségnek nyilatkozó tárcavezető közölte, a minimális
nyugdíjból élők jelenleg 640 lejes illetménye 704 lejre növekszik. Budăi hozzátette, a megemelt juttatásokat tartalmazó
nyugdíjszelvényeket már kinyomtatták, az
állami postának már továbbították a szükséges források egy részét, hétfőtől pedig
indul az emelt nyugdíjak kézbesítése. A
munkaügyi miniszter közölte azt is, hogy
a költségvetés rendelkezik az emelt nyugdíjak kifizetéséhez szükséges forrásokkal.
Az ellenzék és Klaus Johannis államfő
már korábban arra figyelmeztetett, hogy
a balliberális kormány által elfogadott
nyugdíjemelési ütemtervre – amely idén
és jövőre 33 milliárd lejes költségvetési
többletkiadást feltételez – nincs fedezet
a büdzsében. Az először tavaly decemberben elfogadott, a taláros testület által
alkotmányellenesnek nyilvánított, majd a
parlamentben másodszor júniusban meg-

szavazott nyugdíjtörvény értelmében a következő két évben mintegy 70 százalékkal
nőnek az öregségi járandóságok. A most
szeptemberi 15 százalékos emelésen túlmenően lényeges növekedés várható jövő
ilyenkor, amikor a nyugdíjpont értéke eléri
az 1775 lejt. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak
már a jövő év őszén több mint 60 százalékkal lesznek magasabbak a jelenleginél, és
40 százalékkal haladják meg a szeptember
1-jén megemelt nyugdíjakat.
A kormányzó PSD nyugdíjakkal kapcsolatos újabb ígéretei minden bizonnyal
összefüggésben állnak a párt – és annak
vezetője – népszerűségének zuhanásával.
A legfrissebb, a hétvégén közzétett közvélemény-kutatás szerint a PSD jelenleg
mindössze 17,9 százalékos támogatottsággal a harmadik helyen áll a romániai
pártok rangsorában, Viorica Dăncilă kormányfő-pártelnök pedig csak a szavazatok
8 százalékára számíthat a novemberi államfőválasztáson, ezáltal a jelöltek között
sorrendben az ötödik.
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átványos ígérgetésekkel célozták meg
a kormányzó Szociáldemokrata Párt
(PSD) vezetői a nyugdíjasokat a novemberi államfőválasztásra, valamint a
jövő évi helyhatósági és parlamenti megmérettetésre tekintettel. Az alakulat nyugdíjastagozatának a tengerparti Mamaia
üdülőtelepen tegnap rendezett összejövetelén Eugen Teodorovici pénzügyminiszter azzal a javaslattal rukkolt elő, hogy az
öregségi juttatásoknak a parlament által
a nyáron megszavazott nyugdíjtörvénybe
foglalt emelésének egy részét „hozzák előre” egy-két évvel. A PSD ügyvezető elnöki
tisztségét is betöltő tárcavezető konkrétan
azt terjesztette elő munkaügyi miniszter
kollégájának, hogy az állam már most
folyósítsa a majd csak 2021-ben emelendő nyugdíjak bizonyos hányadát. „Mikor
is fejeződik be a nyugdíjak átszámítása?
2021-ben. Alkalmazzunk egy átalánydíjat:
ha valaki három év múlva mondjuk 300
lejes nyugdíjemelésre lesz jogosult, akkor
ne várjunk 2021-ig, hanem fizessünk neki
már most 150 lejt, vagyis a becsült indexálás egy bizonyos hányadát. Majd 2021-ben
meglátjuk, megfelelő volt-e az összeg: ha
többre jogosult a nyugdíjas, kifizetjük a
különbözetet, ha kevesebbre, majd meglátjuk akkor. De kapják meg időben (az
emelést – szerk. megj.), mert az emberek
ma élnek” – idézte Teodorovici közgazdasági szempontból meglehetősen érdekes
eszmefuttatását az Agerpres hírügynökség. Hozzátette: pénzügyminiszterként
bármikor támogat egy ilyen javaslatot.
Marius Budăi munkaügyi miniszter
konkrétan erre a kezdeményezésre nem
reagált, arra viszont fontosnak tartotta felhívni a figyelmet tegnap, hogy szeptember
elsejei határidővel ötmillió romániai nyugdíjas juttatása emelkedik átlagosan 15 százalékkal. Az intézkedés a parlament által
június végén megszavazott nyugdíjtörvény

Kikéri magának a korrupt jelzőt a PSD-kormány
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űnvádi feljelentést tesz Viorica Dăncilă
miniszterelnök Klaus Johannis államfő
ellen, miután az államelnök azt állította,
hogy korrupt a kormány. A döntésről a Szociáldemokrata Pártot (PSD) irányító kormányfő számolt be a kormányzó alakulat országos végrehajtó bizottságának szombaton
Mamaián rendezett ülését követően. „Ami
Románia elnökének azon kijelentését illeti,
hogy ez a kormány korrupt, pert indítunk,
mivel nagyon könnyű címkét aggatni valakire, de ezeket a minősítéseket meg is kell
indokolni” – jelentette ki Viorica Dăncilă
pártelnök-kormányfő. Leszögezte, soha nem
voltak korrupciós problémái, éppen ellenkezőleg, egyike volt azoknak, akik a jogál-

lamiságért harcoltak, miközben tiszteletben
tartották a polgárok jogait és szabadságát
is. A szociáldemokraták bejelentették azt is,
hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak,
amennyiben nem rendeződik a koalícióból
kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) politikusai által üresen hagyott
három miniszteri tárca ügye. Mint ismeretes,
Klaus Johannis szerdán bejelentette, hogy
teljes egészében visszautasítja a Dăncilă által javasolt kormányátalakítást. Az államfő
ekkor nevezte „inkompetensnek, károsnak
és korruptnak” a PSD-kormányt.
Viorica Dăncilă egyébként tegnap meggyőződésének adott hangot, miszerint nem
lesz sikeres a parlamentben az ellenzék által
benyújtani tervezett bizalmatlansági indítvány, szerinte ugyanis a törvényhozásban
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„jóhiszemű emberek vannak”, akik látják,
hogy nincs alternatíva a jelenlegi kormányzásra. „Nem cserélhetjük le a kormányt a
semmivel. Ellenfeleink támadásai nem helyettesítik a kormányprogramot ” – hangoztatta a miniszterelnök. Különben a kormánypárt többnapos tengerparti tanácskozását
többször is tiltakozások övezték. Tegnap egy
csoport tüntető várt a kormányfőre a mamaiai kiállítócsarnok előtt, ahol a PSD nyugdíjas tagozatának ülését tartották. Dăncilă a
demonstrációra úgy reagált, hogy a tüntetők
szerinte nem Románia javát akarják, és tulajdonképpen a nyugdíjpont értékének emelése ellen tiltakoznak. A kormányfő úgy vélte,
időszerű lenne, hogy a parlament elfogadjon egy jogszabályt, amely ismét bűncselekménynek minősítené a rágalmazást.

Halálos késelés Lyonban
Agyonszúrt egy 19 éves fiatal férfit, és
kilenc embert megsebesített szombaton
Lyon elővárosában egy merénylő, a férfit
őrizetbe vették. A tettest, akinek indítékai
egyelőre nem ismertek, előzetes letartóztatásba helyezték gyilkosság és gyilkossági kísérletek miatt – közölte az AFP-vel
a lyoni ügyészség. A támadót a járókelők
fogták el a közlekedési társaságok
alkalmazottainak hathatós segítségével.
A BFM francia televíziós csatorna szerint
a tettes azt állítja magáról, hogy afgán,
és 1986-ban született. Az elkövető nem
szerepelt a rendőrség adatbázisában,
amelyben azokat tartják nyilván, akikről
azt gyanítják, hogy radikális iszlamista
tevékenységre hajlamosak. A francia
média szerint a támadás természetével
kapcsolatos összes lehetőség fennáll,
köztük a terrorista indíték is.
Ámokfutó lövöldözött Texasban
Egy 30 éves férfi meggyilkolt négy
embert, és megsebesített 21 másikat
egy szombaton kitört lövöldözésben a
nyugat-texasi Midland és Odessa városokban. Hatósági tájékoztatás szerint
a támadó, aki ismert volt a rendőrség
számára, ellopott egy postai járművet,
és tüzet nyitott rendőrökre, motorosokra
és vásárlókra. Az eset egy autópályán
kezdődött, ahol egy rendőr igazoltatni
próbálta a férfit, aki azonban rálőtt a
hatósági emberre. Menekülni kezdett,
és közben meglőtt egy másik embert.
Később elhagyta saját autóját, és ellopott
egy postai járművet, hogy azzal meneküljön tovább. Ámokfutása egy mozinál
ért véget, ahol a rendőrök végeztek vele.
Agyonlőttek két románt Belgiumban
Fejlövéssel végeztek két, negyvenes
éveiben járó román férfival Belgiumban
– adta hírül a belgiumi sajtó. Az áldozatok holttestét csütörtökön este fedezték
fel a vallon régió központjának számító
Charleroi városától nem messze fekvő
Forchies-la-Marche település határában.
A két férfi egy közeli tónál horgászott, és
mivel nem adtak életjelet magukról, az
egyik áldozat lánya riadóztatta a hatóságokat, amely felfedezte a holttesteket. A
charleroi-i ügyészség tájékoztatása szerint a két férfit főbe lőtték, a tettes vagy a
tettesek indítéka egyelőre ismeretlen.

