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Pontáéknak udvarol Ciolacu
Szövetséget ajánlott a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) ügyvivő elnöke, Marcel 
Ciolacu tegnap a Pro Romániának a 
párt kongresszusán. A jórészt a PSD-ből 
kilépett politikusok alkotta, Victor Ponta 
volt szociáldemokrata kormányfő vezette 
Pro Románia kongresszusán Ciolacu, aki 
dicsérte Ponta miniszterelnöki tevékeny-
ségét, arról beszélt: a tét nagy, a PSD 
pedig szeretne szövetségeket kötni a 
soron következő választások előtt.

Első halálos áldozatát szedte 
Európában a koronavírus
Hivatalosan is megerősítették, hogy egy 
koronavírussal fertőzött kínai turista 
meghalt Franciaországban. Ő a betegség 
első Ázsián kívüli halálos áldozata – írta 
a BBC. Agnes Buzyn francia egészség-
ügyi miniszter szerint az áldozat egy 80 
éves férfi  volt a kínai Hupej tartomány-
ból. A férfi  lányát is kórházban ápolják 
Covid-19-fertőzéssel – ahogyan a járványt 
elnevezték –, de élete nincs veszélyben, 
és hamarosan elbocsáthatják – közölte a 
miniszter.

Elhunyt Decebal Traian Remeş 
volt mezőgazdasági miniszter
Péntek este elhunyt Decebal Traian 
Remeş volt mezőgazdasági miniszter – 
közölte Sorina Pintea, a nagybányai me-
gyei kórház menedzsere. Decebal Traian 
Remeş 70 éves volt. Pintea szerint Remeşt 
pénteken utalták ki a kórházból, otthon 
érte a halál. Decebal Traian Remeş 2007-
ben a Popescu-Tăriceanu-kormányban 
volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
miniszter. 1998 szeptembere és 2000 
decembere között a pénzügyminiszteri 
tisztséget töltötte be.

Az Egyesült Államok egymilliárd dollárt
szán a Három Tenger kezdeményezésre
Egymilliárd dollárral is hajlandó támo-
gatni a Három Tenger nevű kezdeménye-
zést az Amerikai Egyesült Államok, hogy 
a közép- és kelet-európai európai uniós 
államok növelhessék energetikai függet-
lenségüket Oroszországtól – jelentette 
be az amerikai külügyminiszter az 56. 
müncheni biztonságpolitikai konferen-
cián szombaton. „Ösztönözni szeretnénk 
az energetikai magánberuházásokat, 
védendő a szabadságot és a demokráciát 
a világban” – mondta Mike Pompeo. A 
Három Tenger kezdeményezés az Adriai-, 
a Balti- és a Fekete-tenger között fekvő 12 
ország, az Európai Unió tagállamainak 
közös fellépése. Lengyel elképzelés alap-
ján, történelmi előzmények ismeretében 
jött létre 2016-ban. Az államok együttmű-
ködése mindenekelőtt gazdasági célok 
közös elérésére irányul. Tagja Magyaror-
szág és Románia is.
 
Osztrák kancellár: nem lehetnek 
másodosztályú uniós tagországok
Nem szabad hagyni, hogy az Európai 
Unió keleti tagállamai másodosztályú ta-
goknak érezzék magukat – hangsúlyozta 
Sebastian Kurz osztrák kancellár pénte-
ken az 56. müncheni biztonságpolitikai 
konferencián (MSC). Kiemelte, hogy az 
EU alapvető értékei nem képezhetik vita 
tárgyát, és gondoskodni kell érvényesí-
tésükről, de nagyon határozottan el kell 
választani az alapértékek körüli ügyeket 
minden egyéb vitától, és nem szabad 
hagyni, hogy a kelet-európai tagországok 
másod-, vagy harmadosztályúnak érez-
zék magukat, mert így veszélybe kerül a 
közösség egysége. Arról is szólt, hogy az 
EU-nak a jogállamiság és a demokrácia 
mellett a jólét és a gazdasági versenyké-
pesség megőrzésére is ügyelnie kell.

A TRIANONI DIKTÁTUM ÉVFORDULÓJÁN KÖZÉP-EURÓPAI SZÖVETSÉGKÖTÉSRŐL BESZÉLT ORBÁN VIKTOR

Halálos ítélet ellenére is életben
Bár száz évvel ezelőtt a trianoni 
diktátummal aláírták Magyarország 
halálos ítéletét, ma is élünk, és Ma-
gyarország is megvan – hangoztatta 
Orbán Viktor magyar kormányfő 
tegnap országértékelőjén.
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M a, száz évvel a trianoni halálos 
ítélet után azt jelenthetem önök-
nek, hogy élünk, és Magyar-

ország még mindig megvan – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő 
beszédében vasárnap Budapesten. A kor-
mányfő hozzátette: nemcsak élünk, de ki 
is szabadultunk az ellenséges gyűrű szo-
rításából.

Az újra nemzeti alapokra állított Szlo-
vákiával, Szerbiával, Horvátországgal és 
Szlovéniával megtaláljuk a hangot, szé-
les együttműködést, sőt szövetségeket is 
alakíthatunk – közölte a miniszterelnök.

 A történelem újra megadta az esélyt, 
hogy a közép-európai népek – saját 
nemzeti érdekeik alapján – új szövetsé-
gi rendszert építsenek ki, és így a kelet-
ről és nyugatról fenyegető veszélyekkel 
szemben is megvédhetjük magunkat – 
mondta Orbán Viktor.

Romániára ugyanakkor a miniszterel-
nök nem tért ki. Mint ismeretes, koráb-
ban Temesváron, a romániai forrada-
lom kitörésének évfordulóján ajánlott 
együttműködést Bukarestnek, mond-
ván: Magyarország készen áll, hogy a 
szomszédjaival, köztük Romániával, 
felépítsen egy új Közép-Európát, amit 
azonban Klaus Johannis államfő durván 
visszautasított.

Orbán Viktor rámutatott: a felemelke-
dés kulcsa a nemzeti önbecsülés hely-
reállítása. Minden felemelkedő nemzet 
sikertörténete az önbecsülés megerősí-
tésével kezdődik, a bajba jutott orszá-
gok polgárainak személyes önbecsülése 
pedig csak nemzetükével együtt térhet 
vissza – fogalmazott a kormányfő. Feli-
dézte azt a 2010-es célkitűzést, hogy „bizo-

nyítsuk be magunknak és a világnak, még 
mindig vagyunk valakik”. „Úgy gondoltuk, 
vagy találunk egy utat, vagy csinálunk 
egyet. És mivel a Brüsszel és Washington 
által kijelölt utak nekünk nem voltak jár-
hatóak, kénytelenek voltunk újat csinálni” 
– mondta, hozzátéve: tíz év után „kellő 
szerénységgel” azt mondhatja, „kitaláltuk, 
és meg is csináltuk”.

 Az IMF-et hazaküldték, a hiteleket idő 
előtt visszafi zették, létrehoztak 850 ezer 
munkahelyet, felszámolták az „ingyen-
élést”, a pénzügyeket rendbe tették, a 
dolgozóknak megadták a tiszteletet és 
a megbecsülést, a családok megkapták 
az elismerést, a nagycsaládok nagy elis-
merést kaptak, megindították a nemzet-
egyesítést, és a határon túlra kényszerült 
magyar közösségeket összekötötték az 
anyaországgal – sorolta.

Orbán Viktor újabb nemzeti konzultá-
ciót is bejelentett. Mint kifejtette, egyet-
értési pontokat kell létrehozni, hogy a 
kormánynak legyen mire ráállnia, le-
gyen hol megvetnie a lábát. Hangsúlyoz-
ta: Európában az a helyzet állt elő, hogy a 

döntéshozóknak „az erőszakos bűnözők 
jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő 
emberek jogainál”; „gúnyt űznek az igaz-
ságból, a becsületes emberek egészséges 
életösztöneiből, és az áldozatok helyett 
az elkövetőket védenék”. Közölte: ez a 
veszedelmes jelenség Magyarországot 
is elérte, és komoly vitákra, nemzetközi 
erőpróbákra számíthatunk. A miniszter-
elnök kifejtette: a külföldről fi nanszíro-
zott, „s persze a Soros-hálózathoz tarto-
zó, szervezetek és felbérelt ügyvédeik a 
jogvédelemmel visszaélve perek tömke-
legét indítják”. Nem nézhetjük ezt tovább 
tétlenül – hangoztatta. A gyöngyöspatai 
helyzetről azt mondta: akkor pattant ki 
az ügy, amikor a cigány családok elin-
dultak az életmódváltás útján, és ebbe az 
ígéretes folyamatba „vágott bele a villám” 
azzal a bírói ítélettel, amely szembefordí-
totta egymással a gyöngyöspataiakat. A 
bírói eljárást kezdeményező szervezetet 
szintén Soros György pénzeli – tette hoz-
zá. A miniszterelnök egyben úgy értékelt: 
az utolsó 10 év volt a legsikeresebb 10 az 
elmúlt 100 év magyar történetében.

Száz év elteltével. Orbán Viktor szerint szövetségek is alakulhatnak Közép-Európában
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Megjelent a Hivatalos Közlönyben pénte-
ken, így három napon belül hatályba lép 

a parlamenti választási törvényt módosító, tíz 
napja elfogadott sürgősségi kormányrende-
let, amelyet mind az ellenzéki Szociáldemok-

rata Párt (PSD), mind az RMDSZ kifogásolt. 
A sürgősségi rendelet egyebek közt megdup-
lázza a külföldön élő románok parlamenti 
képviseletét, és előírja, hogy a külföldi sza-
vazókörök három napig – a hazai választást 
megelőző két napon is – tartsanak nyitva. Az 
RMDSZ és a PSD főleg azt a rendelkezést vitat-

ja, amely szerint a hazai választók nemcsak 
az állandó vagy ideiglenes lakhelyük megyé-
jében, hanem bármely választókerületben 
leadhatják voksukat. A magyar érdekképvi-
selet szerint ez a választási rendszer burkolt 
módosítását jelenti, amit elfogadhatatlannak 
tart. A kormány szerint korábban a többszöri 
szavazás megakadályozása miatt vezették be 
azt a megkötést, hogy mindenki csak saját 
választókerületében adhatja le voksát, ezt a 
problémát azonban a négy éve beüzemelt, 
a szavazók személyi adatait valós időben el-
lenőrző informatikai rendszer kiküszöböli, 
így nincs már ok a választójog korlátozására. 
Marcel Ciolacu, a PSD ügyvivő elnöke leszö-
gezte: a párt sürgősen az ombudsmanhoz 
fordul, miután az előre hozott választásokról 
szóló sürgősségi kormányrendelettel a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL)” a választási csalá-
sok paradicsomává” változtatta Romániát.  
Kijelentette: Ludovic Orban megsértette a jog-
államiságot, és „jelenlegi pozícióját kizárólag 
a PNL érdekeinek kiszolgálására használta”.

Renate Weber ombudsman közölte: a hé-
ten dönti el, hogy megtámadja-e az alkot-
mánybíróságon a rendeletet. 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a vitatott rendelet

Kezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása

Ma kezdődik a parlament egyesített szakbizottságaiban a második Orban-kormány 
minisztereinek meghallgatása. Az egyesített szakbizottságok ma hallgatják meg Flo-
rin Cîţu kĳ elölt pénzügyi, Costel Alexe kĳ elölt környezetvédelmi, Nicolae Ciucă kĳ elölt 
védelmi és Marcel Vela kĳ elölt belügyi tárcavezetőt. Holnap kerül sor Virgil Popescu 
kĳ elölt gazdasági, Ion Ştefan kĳ elölt fejlesztési, Ionuţ Stroe kĳ elölt ifjúsági és sport-, 
Cătălin Predoiu kĳ elölt igazságügyi, Monica Anisie kĳ elölt oktatási, Bogdan Aurescu 
kĳ elölt külügy- és Bogdan Gheorghiu kĳ elölt kulturális miniszter meghallgatására. 
Szerdán a bizottságok elé várják Adrian Oros kĳ elölt mezőgazdasági, Victor Costache 
kĳ elölt egészségügyi, Marcel Boloş kĳ elölt európai alapokkal megbízott, Violeta Ale-
xandru kĳ elölt munkaügyi és Lucian Bode kĳ elölt szállítási tárcavezetőt. A parlament 
együttes üléseiről rendelkező szabályzat értelmében a miniszteri tisztségre jelöltek 
mindenikét együttes ülésen hallgatják meg a két ház illetékes állandó bizottságai. 
A meghallgatást követően a bizottságok közös, indokolással ellátott, konzultatív 
jellegű véleményezést bocsátanak ki.




