
 Külföld-Belföld 2021. augusztus 26.
csütörtök 5

„Beleégett a magyarok tudatába Trianon traumája”

Áder János hétfőn Kĳ evben, a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó 
csúcsértekezleten mondott beszédében beszélt arról, hogy a magyarok tudatába mélyen 
beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, „ezért 
mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira érzékeny seb a Krím an-
nexiója. A köztársasági elnök kĳ elentette: a magyaroknak is van történelmi tapasztalatuk 
arról, hogy idegen hatalmak önkényesen átrajzolják egy éppen akkor nehéz helyzetbe 
került állam határait. „Magyarországtól az első világháború után addigi területének és 
lakosságának kétharmadát szakították el. Az ekkor kisebbségi sorsra jutott magyarság 
évszázados sérelme, hogy a lakóhelyét megszerző államok elvették tőle ősi iskoláit, és 
mindent megtettek, hogy elsorvasszák az anyanyelvén történő oktatást” – idézte Áder 
János szavait az MTI. A konferencián 46 ország, illetve nemzetközi szervezet képviselője 
vett részt, köztük 14 állam- és kormányfő, valamint az Európai Tanács elnöke.

A legnagyobb román kormánypárt, 
illetve a legnagyobb frakcióval ren-
delkező ellenzéki alakulat elnöke is 
sértésnek nevezte, hogy Áder János 
a Krími Platform elnevezésű rendez-
vénysorozatot megnyitó csúcsérte-
kezleten párhuzamot vont a Trianon 
traumája és a Krím annektálása 
között. Sajtóhírek szerint a bukaresti 
külügy is nemtetszését fejezte ki.

 » ROSTÁS SZABOLCS

E lítélte Ludovic Orban, a kormányzó 
román Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke Áder Jánost amiatt, hogy 

párhuzamot vont Trianon, valamint a 
Krím-félsziget annektálása között. A bu-
karesti képviselőház elnöki tisztségét is 
betöltő Orban a hárompárti jobbközép 
koalíció vezetőinek kedd esti egyeztetését 
követően, újságírói kérdésre válaszolva 
bírálta a magyar államfő kijelentését. Az 
apja révén magyar származású román po-
litikus „harciasnak” és sértőnek nevezte 
Áder kijelentését, szerinte ugyanis „semmi 
köze a történelmi valósághoz” egy lapon 
emlegetni Erdély és a Krím elcsatolását. 
„Romániával szembeni sértés kapcsolatba 
hozni a Krím-félsziget Oroszország általi 
annektálását egy olyan döntéssel, amely 
tulajdonképpen az első világháború végén 
fennálló nemzetközi kontextus alapján 
kifejezett népakarat nyomán született” – 
jelentette ki Orban. A koalíció vezető erejé-
nek számító PNL elnöke helytelenítette azt 
is, hogy Magyarország köztársasági elnöke 
a két történés között egy nemzetközi kon-
ferencián vont párhuzamot, amelyen részt 
vett Florin Cîţu román kormányfő is. Orban 
hozzátette, „normális körülmények között 
egy ilyen nyilatkozat nem maradhat válasz 
nélkül a bukaresti hatóságok részéről”.

Reagáltatták újságírók a Kijevben el-
hangzottakra Florin Cîţut is, aki azonban 
annyit mondott: „ezeket a dolgokat itt, 
Bukarestben vitatjuk meg”. A miniszter-
elnök – aki Orbannal együtt pályázik a 
PNL elnöki tisztségére az alakulat szep-
temberi tisztújító kongresszusán, a kam-
pány során pedig súlyos konfl iktusba 
keveredtek – egyúttal felhívta a fi gyel-
met, hogy az ukrán fővárosban rendezett 
nemzetközi csúcsértekezletre egyértelmű 
szabályok vonatkoztak, ő pedig ottani 
megbeszélései során az Ukrajnában élő 
román kisebbség jogainak tiszteletben 
tartására szólította a kijevi kormányt. Bu-
karesti sajtóértesülések szerint a román 
külügyminisztérium tegnap Magyaror-
szág bukaresti nagykövetségén keresztül 
kifejezte, hogy „nem helyénvalónak” és 
provokatívnak tartja Áder János kijevi be-

szédét, erről azonban a tárca nem adott ki 
hivatalos tájékoztatást. Lapunk kereste az 
ügyben Zákonyi Botond bukaresti nagy-
követet, de nem sikerült elérnünk.

Miközben kormánypárti román politi-
kusok közül egyedül Ludovic Orban rea-
gált Áder János kijelentésére, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusai 
közül többen is nekimentek a magyar ál-
lamfőnek. Marcel Ciolacu PSD-elnök kö-
zösségi oldalán posztolt bejegyzésében 
elfogadhatatlannak nevezte, hogy Klaus 
Iohannis román elnök és Florin Cîţu mi-
niszterelnök „nem mondott semmit a Krím 
elcsatolását Erdély Magyarország által 
történt elvesztéséhez hasonlító totálisan 
elszállt kijelentésre”. „Nincs itt semmiféle 
összehasonlítanivaló! A Krím-félsziget erő-
szakos elcsatolását nem ismeri el hivata-
losan egyetlen demokratikus ország sem. 
Ellenben Erdély egyesülése Romániával a 
románok egyöntetű akaratának eredmé-
nye, amit az 1918. december 1-jei, gyulafe-
hérvári nagy nemzetgyűlés határozatban 
rögzített, és amit elismernek nemzetközi 
szerződések, az első világháborút lezáró 
versailles-i békeszerződés is” – olvasható 
Ciolacu bejegyzésében, amely szerint „Ro-

mániának nincs miniszterelnöke, nincs 
államfője, nincsenek államférfi jai, akik 
állást foglalnának, amikor az országukat 
a legmagasabb szinten alázzák meg”. Az 
ellenzéki pártelnök emlékeztetett arra 
is, hogy Klaus Iohannis tavaly áprilisban 
megvádolta a PSD-t, miszerint kiárusítja 
Erdélyt a magyaroknak. „Az államfő vi-
szont ma hallgat Magyarország eme táma-
dása közepette, ami felér nemzetárulással. 
És mivel a történelem nem feled és nem 
bocsát meg, annyit mondok az elnöknek: 
Jo napot kivanok, Iohannis” – közölte Mar-
cel Ciolacu.

Felháborítónak tartja Florin Buicu, a 
PSD Maros megyei képviselője is, hogy a 
román kormány válasz nélkül hagyta Áder 
János kijevi beszédét. Facebook-bejegyzés-
ben kifejtette: megengedhetetlennek és 
szégyenteljesnek tartja, hogy a román mi-
niszterelnök, a külügyminiszter és Klaus 
Iohannis államfő sem reagált Áder János 
beszédére. „Hivatalos román reakció hiá-
nyában a diplomáciai világban gyökeret 
ver az a hamis nézet, hogy Magyarország-
tól igazságtalanul vették el Erdélyt. Romá-
nia kormányfőjének hallgatása hazaáru-
lással ér fel” – írta a PSD politikusa.

 » KRÓNIKA

Többek között az afganisztáni válság 
szerepelt a Legfelsőbb Védelmi Tanács 

(CSAT) tegnap délutáni, az államelnöki 
hivatalnak otthont adó Cotroceni-palo-
tában tartott ülésén. A lapzártánk idején 
még zajló ülésen terítékre került az ázsiai 
országból Európa irányába tartó migráció, 
valamint az is, hogy Románia hány afgán 
menekültet hajlandó befogadni. Közben 

több mint 22 ezren írták alá eddig a Declic 
közösség petícióját, amelyben arra kéri a 
nemzetbiztonsági kérdésekben illetékes 
CSAT-t és a külügyminisztériumot, hogy a 
hatóságok bocsássanak ki román vízumot 
a Romániával és a NATO-val együttműkö-
dő afgán állampolgárok és családtagjaik 
számára. A civil szervezet szerint Románi-
ának menedéket kell nyújtania a tálib ha-
talomátvétel után hazájukban üldöztetés-
nek kitett afgán emberjogi aktivistáknak, 

újságíróknak, igazságügyi dolgozóknak, 
tanároknak és egyetemi hallgatóknak. 
Petíciójukban azt kérik, hogy a román 
hatóságok küldjenek repülőgépeket a ki-
menekítésükre. A Declic emlékeztet, hogy 
a helyszíni tudósítások szerint a tálibok 
bosszút állni készülnek azokon az afgáno-
kon, akik közvetett vagy közvetlen módon 
segítették az országban állomásozó NATO-
erőket. „A román vízumon az életük múl-
hat” – fi gyelmeztet a szervezet.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
LU

DO
VI

C 
O

RB
AN

Afgánok befogadására szólítanak civilek

 » RÖVIDEN

Pénzért házhoz hozzák az oltást,
emelkedik a fertőzöttek száma
Elfogadta tegnapi ülésén a kormány az 
otthoni, illetve a járóbeteg-szakrendelők-
ben történő oltási tevékenységet szabá-
lyozó rendeletet. A jogszabály értelmében 
a háziorvos az oltást igénylő személy 
lakóhelyén is beadhatja az igénylőnek a 
koronavírus elleni vakcinát. Ez esetben 
60 lejes díjat számolhat fel oltásonként. A 
járóbeteg-szakrendelőkben is felvehető a 
Covid–19 elleni oltás, 40 lejes díj kifi zeté-
se ellenében. Ioana Mihăilă egészségügyi 
miniszter szerint cél a koronavírus elleni 
oltás ösztönzése az idős korosztály, illetve 
a krónikus betegek körében. Eközben 
ezerhez közelít a napi új fertőzöttek 
száma, Bukarest és Kolozs mellett immár 
Temes megye a legfertőzöttebb terület. 
Tegnap 849 új vírusos megbetegedést iga-
zoltak Romániában, mintegy 37 ezer teszt 
eredményének feldolgozása nyomán. Az 
elmúlt 24 órában ugyanakkor 14 korona-
vírussal diagnosztizált személy haláláról 
érkezett jelentés. Jelenleg 1564 személyt 
kezelnek kórházban Covid–19-cel, 212 
személy szorul intenzív terápiás ellátásra.

Florin Cîţu a minisztere baklövéséről
Baklövésnek nevezte Florin Cîţu kor-
mányfő a pénzügyminiszternek azt a 
téves állítását, miszerint Romániában a 
nettó országos minimálbér jelenleg 1600 
lej. A miniszterelnököt a jobbközép koa-
líció vezetőinek kedd esti tanácskozása 
után kérdezték az újságírók Dan Vîlceanu 
nyilatkozatáról. „A pénzügyminiszter úr 
optimista volt, előre látta, hogy mekkora 
lesz a jövőben az országos minimálbér. 
(...) Ez egy baklövés volt. Most már ismeri 
(a minimálbér összegét – szerk. megj.)” 
– jelentette ki a miniszterelnök. Ludovic 
Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
elnöke a tárcavezető tévedése kapcsán 
emlékeztetett, hogy jómaga ellenezte 
Vîlceanu kinevezését ebbe a tisztségbe. 
„A poszt betöltéséhez eleget kellene tenni 
bizonyos feltételeknek, a miniszternek a 
vezetői tapasztalatok mellett rendelkez-
nie kellene alapismeretekkel. Most menet 
közben kell elsajátítania a szükséges 
ismereteket” – jelentette ki Orban.

Felgyorsítják a sérülékeny
fogyasztókat védő törvény elfogadását
A sérülékeny fogyasztók védelméről szóló 
törvény gyors elfogadását ígérte a koalíció 
vezetőinek kedd esti tanácskozása után 
adott nyilatkozatában a miniszterelnök. 
Florin Cîţu emlékeztetett, a kormány még 
ősszel villany- és gázszámla-támogatások 
bevezetésére készül, amelyekben nem 
csak a sérülékeny fogyasztók részesül-
hetnek. Újságírói kérdésre elmondta: 
büntetni készülnek azokat az energiaszol-
gáltatókat, amelyek nem tartják be a piaci 
szabályokat. „A Versenytanácstól kapott 
információink szerint nincsenek ilyen 
szabályszegések” – tette hozzá Cîţu. Ralu-
ca Turcan munkaügyi miniszter szerint 
a sérülékeny fogyasztókról szóló törvény 
már január elsejétől hatályba léphet, ha 
a parlament sürgősségi eljárással fogadja 
el a jogszabályt. Tegnapi sajtónyilatko-
zatában a tárcavezető elmondta, felkérte 
Ludovic Orban képviselőházi elnököt, 
tegye meg a szükséges lépéseket. A 
sérülékeny fogyasztók védelméről szóló 
törvény gyors megvitatását és elfogadását 
szorgalmazza az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) is, amely szerint a „fe-
lelőtlen liberalizáció” hatására tavalyhoz 
képest 70 százalékkal nőtt a villamos 
energia és a gáz ára, és jelenleg több mint 
200 ezer háztartást fenyeget a szolgáltatás 
megszüntetésének veszélye, mert nem 
tudják fi zetni a számlákat.

LUDOVIC ORBAN ÉS A PSD SÉRTÉSNEK TARTJA A MAGYAR ÁLLAMFŐ TRIANONI-KRÍMI PÁRHUZAMÁT

Román össztűz Áder János szavaira

Ludovic Orban, a PNL és a képviselőház elnöke harciasnak nevezte Áder János kĳ elentését




