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„Kaszaboljuk le a három Kimet!” – 
állt azoknak a tábláknak az egyi-
kén, amelyeket Szöul helyezett 
el Észak- és Dél-Korea tűzszüneti 
vonalán. Phenjan azonnal reagált, 
és „szent háborút” helyezett kilá-
tásba déli szomszédja ellen.

Észak-Korea tegnap azzal fe-
nyegetőzött, hogy „szent 
háborút” indít Dél-Ko-

rea ellen. Egy meg nem nevezett 
észak-koreai kormányszóvivő az-
zal vádolta meg a dél-koreai had-
seregnek a két ország szigorúan 

védett tűzszüneti vonala mentén 
állomásozó egységeit, hogy „gú-
nyos”, Phenjant sértő és „szélsősé-
gesen ellenséges” feliratú táblákat 
helyeztek el a határon. A KCNA 
állami hírügynökség által kiadott 
nyilatkozat szerint a lépés szinte 
felér egy hadüzenettel. A szóvivő 
szerint Észak-Korea büntetéssel 
válaszol a déli provokációra, egy-
ben kegyetlen megtorló „szent 
háborúval” hiúsítja meg a déliek 
esetleges támadását.

Egy dél-koreai lap kedden 
számolt be arról, hogy a hadsereg 
egységei Észak-Korea-ellenes jel-
szavakat helyeztek el a két ország 
tűzszüneti vonalán. A lap fotót 
is közölt egy feliratról, amely az 
Észak- és Dél-Korea közötti demi-
litarizált zónában lévő Csholvon 
városban, az egyik katonai egység 
bejárata felett látható. A felirat úgy 
szól: „Döfjünk kardot az észak-ko-
reai bábkatonák mellkasába!” Egy 
másik feliraton, az Észak-Koreát 
alapító Kim Ir Szenre, fiára, a je-
lenlegi vezető Kim Dzsong Ilre, 
valamint az ő kiszemelt örökösére, 
Kim Dzsong Unra utalva az sze-
repelt, „Kaszaboljuk le a három 
Kimet!”

A dél-koreai hadsereg meg-
erősítette az újság beszámolóját. 
A hadsereg szerint a feliratokra 
azért volt szükség, hogy erősítsék 
a katonák Észak-Korea elleni har-
ciasságát. Észak-Korea és Dél-Ko-
rea nemzetközi jogi szempontból 
továbbra is hadban áll egymással, 
mivel az 1950–53-as háborút 
csak fegyverszüneti megállapodás 
zárta le, békeszerződést nem kö-
töttek.
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„KaSzaboljuK le a három Kimet!”

Észak-Korea megfenyegette Dél-Koreát

Észak-Korea ellen tüntetők Szöulban. Megerősített harciasság fotó: mediafax
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a kormány úgy döntött, augusz-
tus utolsó hetében fogadják el a 
hőenergia állami támogatásának 
megszüntetéséről szóló rendele-
tet, mihelyt véglegesítik az ala-
csony jövedelmű családoknak 
szánt szociális támogatások új 
formáját.

„A hőenergiára szánt ál-
lami támogatás ügyé-
ben úgy döntöttünk, 

augusztus utolsó hetére halasztjuk 
a döntést, és akkor majd a többi 
támogatással egyszerre fogadjuk el 
a téli időszakra szóló támogatások 
programját. Ez azt jelenti, hogy 
az idei téltől kezdődően a fűtéstá-
mogatást a leginkább rászorulók 
felé irányítjuk, és azok, akik nagy 
jövedelemmel rendelkeznek, vagy 
a cégek nem kapnak többé támo-

gatást. A legsebezhetőbb, legki-
sebb jövedelemmel rendelkezők 
azonban többlettámogatásban ré-
szesülnek” – magyarázta Emil Boc 
miniszterelnök a kormány tegnapi 
ülésén. Mint mondta, a jogsza-
bálycsomagot a belügyi, munka-
ügyi és a pénzügyminisztériumok 
dolgozzák ki, azt az augusztusi utol-
só kormányülésen fogadják el, és 
ez év őszétől alkalmazzák.

Mint ismeretes, a Nemzetközi 
Valutaalappal folytatott tárgyalá-
sok során a kormány vállalta, hogy 
augusztus végéig megszüntetik a 
hőenergiára szánt állami támoga-
tást, így a lakosságnak a fűtésért és 
meleg vízért mintegy 60 százalék-
kal kell majd többet fizetnie, attól 
függően, hogy a polgármesteri hi-
vatalok a költségek mekkora részét 
tudják fedezni saját forrásaikból.

Jeffrey Franks, az IMF ro-
mániai küldöttségének vezető-
je akkor elmondta: év végéig a 
kormány megszünteti a központi 
hőenergia-támogatást, de szin-
ten tartja, sőt növelheti a hátrá-
nyos helyzetben lévőknek szánt 
fűtéssegély értékét. Utóbb Emil 
Boc kormányfő úgy vélekedett, 
az előzetes számítások alapján a 
hőenergia-támogatás megvoná-
sa nyomán csak azok a családok 
részesülhetnek támogatásban, ame-
lyekben az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a nettó 850 lejt, 
a nagyobb jövedelemmel rendel-
kezőknek többet kell majd fizet-
niük.

Az országszerte létező 8,32 
millió lakásból jelenleg 1,54 millió 
lakás van csatlakoztatva a közpon-
ti fűtési rendszerhez.
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Elhalasztott fűtéstámogatás-
megvonás


