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Ludovic Orban: szerény ember vagyok
„Szerénységével”, sőt „szigorúságával” 
indokolta Ludovic Orban miniszterel-
nök csütörtökön, hogy – legalábbis a 
vagyonbevallása tanúsága szerint – ki 
tudott jönni havi 3000 lejből. A kor-
mányfőt előző nap nyilvánosságra 
hozott vagyonnyilatkozatáról kérdezték, 
amely szerint igencsak szerény a vagyo-
ni helyzete. Mint elmondta, ugyanolyan 
kiadásai vannak, mint bármely normá-
lis embernek, és mivel vannak jobb és 
rosszabb évek, illetve hónapok, nem 
mindig az aktuális jövedelméből élt, 
hanem abból, amit korábban szerzett. 
Hozzátette: az elmúlt 30 évben végig po-
litikával foglalkozott, és az illetményé-
ből élt. Mint megírtuk, bevallása szerint 
tavaly 37 ezer lejnyi jövedelme volt két 
tanácsadói szerződés nyomán. Emellett 
feleségével egy 200 négyzetméteres 
hétvégi háza van, valamint egy 2007-es 
Volkswagen Passatja.

Vádat emelnek Donald Trump elnök
ellen a demokraták
Az amerikai törvényhozás alsóházának 
elnöke, Nancy Pelosi bejelentette csütör-
tökön, arra kérte a képviselőház igazság-
ügyi bizottságának elnökét, hogy állítsa 
össze a vádiratot, amelynek alapján 
megindíthatják az alkotmányos fele-
lősségre vonási eljárást (impeachment) 
Donald Trump elnök ellen. Döntése be-
jelentésekor Nancy Pelosi úgy fogalma-
zott: az elnök személyes politikai céljai 
érdekében, a nemzetbiztonság rovására 
visszaélt hatalmával, tetteivel súlyosan 
megsértette az alkotmányt. A törvényho-
zóknak nincs más lehetőségük, mint a 
cselekvés, a „demokráciánk a tét” – tette 
hozzá. Nem sokkal Pelosi bejelentése 
előtt Donald Trump a Twitteren azt írta: 
„ha meg akarják indítani az impeach-
ment eljárást ellenem, akkor tegyék meg 
gyorsan, így tisztességes perünk lehet a 
szenátusban, és az ország minél előbb 
visszatérhet a normális kerékvágásba”. 
Az elnök hozzáfűzte: a demokratáknak 
nem számít semmi, „megbolondultak”.

Terrorizmussal gyanúsított személyeket
tartóztattak le Moszkvában
Nyolc, terrorszervezetben való részvé-
tellel gyanúsított személy letartózta-
tását rendelte el egy moszkvai bíróság 
– közölte a TASZSZ orosz hírügynökség 
csütörtökön belügyi forrásra hivatkoz-
va. A gyanúsítottakra – hét férfi ra és 
egy nőre –, akik a gyanú szerint a Hizb 
ut-Tahrír al-Iszlami szervezet tagjai, elí-
téltetésük esetén tíztől húsz évig terjedő 
szabadságvesztést szabhatnak ki. Az 
elfogottak a hivatalos tájékoztatás szerint 
Oroszország és közép-ázsiai köztársa-
ságok állampolgárai, akik a fennálló 
rend erőszakos megdöntésére törekvő 
terrorszervezet ideológiáját terjesztették, 
és tagtoborzással foglalkoztak.

Sztrájk a nyugdíjreform ellen
Franciaországban
Határozatlan idejű sztrájk kezdődött 
csütörtökön Franciaországban a kor-
mány tervezett nyugdíjreformja ellen, 
országszerte csaknem 250 helyen voltak 
tiltakozó felvonulások. Emmanuel 
Macron államfő elképzelése szerint a 
nyugdíjreform tervezete – amelyről a 
kormány hetek óta egyeztet a szociális 
partnerekkel – jövő év elején kerül a 
parlament elé, és 2025-ben egysége-
sítené az eddig vállalatonként, illetve 
ágazatonként működő, 42-féle nyug-
díjrendszert annak érdekében, hogy 
„minden befi zetett euró után mindenkit 
ugyanolyan jogok illessenek meg”.

A SZÖVETSÉG IGYEKSZIK MEGAKADÁLYOZNI A TRIANON-TÖRVÉNY PARLAMENTI ELFOGADÁSÁT

„Ünneprontó” lenne az RMDSZ
A parlamenti folyamat lassításá-
val próbálja megakadályozni az 
RMDSZ, hogy megszavazzák azt a 
magyarellenes tervezetet, amely ro-
mán nemzeti ünneppé nyilvánítaná 
a trianoni békediktátum aláírásá-
nak évfordulóját. Eközben az MSZP 
elnöke, Tóth Bertalan levélben 
fordult a tervezetet kidolgozó román 
testvérpárthoz az ügy miatt.
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A z RMDSZ megpróbálja megaka-
dályozni a trianoni békediktátum 
évfordulójának román nemzeti 

ünnepé nyilvánítását kimondó törvény-
tervezet elfogadását, ennek érdekében 
megkísérli lassítani a parlamenti fo-
lyamatot – jelentette ki a Krónika meg-
keresésére Korodi Attila, a szövetség 
képviselőházi frakciójának vezetője azt 
követően, hogy az alsóház közigazgatási 
bizottsága a hét elején kedvezően véle-
ményezte a magyarellenes tervezetet. „Mi 
azon vagyunk, hogy ez ne legyen gyors 
folyamat, mivel a lassú folyamat csak a 
segítségünkre lenne, hogy esetleg meg 
tudjuk akadályozni” – mondta csütörtö-
kön lapunknak a politikus. Elmondta: a 
közigazgatási bizottság előtt múlt héten 
már az emberi jogi bizottság is kedvező-
en bírálta el a tervezetet, de ez nem bír 
akkora súllyal, mint az előbbi. A követ-
kező lépésben a kulturális bizottságnak 
is jelentést kell tennie róla. „A kulturális 
bizottságban a belső arányok másabbak, 
ezért igyekszünk olyan helyzetet teremte-
ni, hogy ne jöjjön össze a többség a tör-
vénytervezet mellett” – fejtette ki Korodi.

Óvatos optimizmus
Kérdésünkre, hogy mekkora esélyt lát erre, 
elmondta: bizakodó az ügyben. Hozzá-
tette: minden bizonnyal a kezdeményező 
Titus Corlăţean és a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) kemény magja is szervezkedni 
fog, hogy maga mellé állítsa a többséget, 
ő azonban bízik abban, hogy sikerül egy 
„normálisabb” döntést meghozni. Hoz-
zátette ugyanakkor: tart attól, hogyha a 
tervezet a képviselőház elé kerül, főleg 
pozitív jelentéssel, akkor átmegy majd. 
Rámutatott: ha a magyarellenesség zász-
lóvivőjévé vált Népi Mozgalom Párt (PMP) 
felsorakozik a PSD mellé – ahogy azt a 
közigazgatási bizottságban is tette –, akkor 
„lehetnek gondok”, ezért jobb lenne erről 

valamikor tavasszal dönteni. Ekkor ugyan-
is már lényegesen mások a prioritások a 
parlamentben, ezért Korodi szerint akkor 
már nehezebb lenne mellé állítani a több-
séget. Kérdésünkre elmondta: jó esélyt lát 
arra, hogy sikerül addig halogatni a parla-
menti folyamatot. Ha viszont mégis elfo-
gadná a parlament, akkor már nehéz lenne 
fellépni a hatálybalépése ellen például az 
alkotmánybíróságon, mivel alkotmányos 
szempontból nincs rajta fogás, a szöveg 
egyszerű, ugyanaz, mint amit a szenátus 
hallgatólagosan elfogadott. „Ha a parla-
ment pozitívan dönt, akkor nekünk hatá-
rozottan vállalnunk kell azt, hogy mindig 
teljes egészében mutassuk be a történelmi 
valóságot ezen a dátumon. Azt ugyanis 
senki sem kényszerítheti rá a magyar kö-
zösségre, hogy történelmi csúsztatásokat 
tanítsunk vagy elfogadtassunk a közössé-
günkkel” – szögezte le Korodi Attila.

A PSD-nél panaszkodott
az MSZP elnöke a tervezet miatt
Egyébként szerdán levélben kért tájékoz-
tatást Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista 
Párt (MSZP) elnöke a román Szociálde-
mokrata Párt (PSD) vezetőjétől azzal kap-
csolatban, hogy a bukaresti törvényhozás 
közigazgatási bizottságában a PSD tagjai 
kedden támogatták a törvénytervezetet, 
amely nemzeti ünneppé nyilvánítaná a tri-
anoni békeszerződés aláírásának évfordu-
lóját. Tóth közösségi oldalán számolt be a 
levél elküldéséről, és leszögezte: az MSZP 
álláspontja szerint Trianon traumáját az 
Európai Unión belüli valós nemzetegyesí-
téssel, a határok jelképessé tételével, légie-
sítésével lehet meghaladni. 

„Emellett szükség van a szomszédos 
országok pozitív kisebbségpolitikájára és 

hazánk részéről pedig aktív magyarság-
politikára. Éppen ezért kiemelt fi gyelem-
mel kísérünk minden olyan fejleményt, 
amely a határainkon kívül élő magyarság 
életét befolyásolja. Szövetségesünkkel, 
az RMDSZ-szel egyetértve úgy gondoljuk, 
Románia akkor tud erős lenni, ha minden 
állampolgárára tekintettel van, továbbá 
képes megtalálni azt az ünnepet, amely 
nem éket ver az együtt élő nemzetiségek 
közé, hanem megteremti a feltételeket az 
egymás elfogadására és tiszteletben tartá-
sára” – mutatott rá Tóth.

Mint arról beszámoltunk, a PSD nem 
csupán támogatta a magyar közösség pro-
vokálását szolgáló törvénytervezetet, ha-
nem egyenesen a párt két szenátora, Titus 
Corlăţean volt külügyminiszter és Şerban 
Nicolae terjesztette be. A szavazás ered-
ménye kapcsán Korodi Attila már kedden 
leszögezte: a trianoni békeszerződés nap-
jának román nemzeti ünneppé történő 
nyilvánítása sértő a romániai magyarság 
számára. A tervezet szerint ezen a napon 
a történelmi esemény „jelentőségét” nép-
szerűsítő rendezvényeket kellene tartani, 
és országszerte ki kellene tűzni a nemzeti 
lobogót. A jogszabály felhatalmazza az ál-
lami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai 
vagy költségvetési támogatást nyújtsanak 
a trianoni szerződés jelentőségét tudato-
sító tudományos, oktatási, kulturális ren-
dezvények megszervezéséhez, amelyekről 
a közszolgálati médiának is be kell szá-
molnia. A kezdeményezők szerint a tria-
noni diktátum képezi a kétoldalú román–
magyar kapcsolatok alapját, előírásainak 
tiszteletben tartása pedig – a nemzetközi 
jog többi szabályának tiszteletben tartásá-
val együtt – magától értetődő feltétele a két 
ország közti kapcsolatok fejlődésének.
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K ikerült a Szociáldemokrata Párt vezetősé-
géből (PSD) Niculae Bădălău szenátor, a 

párt Giurgiu megyei szervezetének elnöke a 
PSD országos végrehajtó testületének szerda 
este véget ért ülésén, miután sértő kijelenté-
seket tett a külföldön élő románokra.

Bár először olyan hírek kaptak szárnyra, 
hogy Bădălău maga jelentette be: kilép a 
politikai alakulat ideiglenes vezetői testü-
letéből, az ülést követően Marcel Ciolacu 
ügyvivő pártelnök közölte: ő maga rendelt 
el szavazást arról, hogy Bădălăut megfosz-
szák vezetői tisztségeitől. Kijelentette: a 
Giurgiu megyei szenátor sok rosszat tett a 

PSD-nek „szerencsétlen, súlyos” kijelenté-
sével. A döntés előzménye, hogy Bădălăut 
még a pártján belül is keményen bírálták, 
sőt a kizárását követelték, miután sértően 
nyilatkozott a külföldön élő – rendszerint 
a jobboldalra szavazó – románokról. Az el-
lenzékbe került PSD politikusa – aki az ál-
lamfőválasztás után foganatosított feloszla-
tásáig tagja volt a párt felső vezetőségének 
– úgy vélekedett, a román diaszpóra tagjai 
közül mindössze 700 ezren élnek legális 
körülmények között fogadott hazájukban, 
a többiekről pedig azt sugallta, hogy „pros-
tituáltak”. A 3-5 millióig fennmaradó részt 
azok a lányok teszik ki, akiket kivisznek 
ezek” – jelentette ki a futtatók által prostitú-

ció céljából külföldre juttatott nőkre utalva 
Bădălău. Később a politikus úgy „pontosí-
tott”, hogy nem akart megsérteni senkit, és 
tiszteli külföldön élő honfi társait, szerinte 
azonban pontosan össze kell számolni a 
diaszpóra tagjait, mielőtt növelnék a nekik 
járó bukaresti parlamenti képviseletet.

 Marcel Ciolacu egyébként szerdán este azt 
is bejelentette, hogy legkésőbb február 29-én 
megtartják a párt tisztújító kongresszusát. 
Azt is elmondta: amennyiben az igazság-
szolgáltatási szakmai egyesületek azon a 
véleményen lesznek, hogy fel kell számolni 
az igazságszolgáltatásban elkövetett bűn-
cselekményeket kivizsgáló ügyészi osztályt, 
a PSD is ennek megfelelően fog szavazni.

Sokba került Bădălăunak a diaszpóra sértegetése
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Ultranacionalizmus. Hivatalosítanák az eddig a futballhuligánok által „megült” „ünnepet”




