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További öt évig a Fidesz-KDNP jelöltje lesz Magyarország államfője

Újraválasztották Áder Jánost
A második fordulóban 

újabb öt évre Magyar-

ország köztársasági 

elnökévé választotta 

hétfőn a Magyar

Országgyűlés Áder

János eddigi államfőt, 

a Fidesz-KDNP

jelöltjét.

További öt évig Áder Já-
nos marad Magyarország 
köztársasági elnöke, mi-

után az Országgyűlés hétfőn 
két forduló után újabb mandá-
tumra bizalmat szavazott ne-
ki. A titkos szavazáson 170 
képviselő vett részt, mindany-
nyian érvényesen voksoltak. 
Áder János, a Fidesz-KDNP je-
löltje 131 szavazatot kapott. 
A baloldali ellenzék által tá-
mogatott Majtényi László volt 
ombudsmanra, az Eötvös Kár-
oly Közpolitikai Intézet elnöké-
re 39-en szavaztak.

Ádert a második fordulóban 
választotta államfővé a par-
lament, miután az első kör – 
kétharmados támogatás híján 
– eredménytelen volt. A máso-
dik szavazáson már csak az 
számított, ki kap több voksot.

Majtényi: vissza 1990-hez

A szavazás előtt a két jelölt rö-
vid beszédben ismertette prog-

ramját.  Majtényi László ar-
ról beszélt: helyre kell állí-
tani a köztársaságot, amely-
ben intézmények biztosít-
ják alkotmányos jogainkat, és 
vissza kell térni az 1989-es, 
1990-es alkotmányos mozga-
lom értékeihez, vagyis a par-
lamenti demokráciához. A volt 
ombudsman hangsúlyozta: 
olyan alkotmányt tart szük-
ségesnek, amelyet népszava-
zás erősít meg, amely kifejezi 
a társadalom vitában álló cso-
portjainak közös értékeit, és 
békét teremt. 

Majtényi László elviselhetet-
lennek nevezte a szegénységet 
és úgy ítélte meg, hogy a kor-
rupció maga alá gyűrte az álla-
mot. Az eddigi államfők közül 
Göncz Árpádot és Sólyom Lász-
lót tekinti mintának, akik példát 
mutattak személyes autonómi-
ából. Közölte, hogy megválasz-
tása esetén maradéktalanul él-
ne minden eszköztárral, s mi-
vel szerinte az alkotmányosság 
megroppant, „unortodox eszkö-
zök alkalmazásának” is helyet 
adna. Erre példaként a korlát-
lan beszédjogot hozta, továbbá 
azt, hogy az elnök korlátlanul 
nyújthatna be törvényjavaslato-
kat az Országgyűlésnek. 

Beszédében azt is hangsú-
lyozta, hogy kevesebb gyaláz-
kodás, hazudozás, „sorosozás”, 
idegen ügynöközés lett volna. 
Az elmúlt hetek fényében azt 
is kérhetné – jegyezte meg –, 
hogy ha vannak a parlament-
ben olyan pártok, amelyeknek 
vezetői élvezték Soros György 
támogatását, akkor szavazza-
nak rá, de nem kéri.

Áder: lényeges a teljesítmény

Áder János arról beszélt: az el-
múlt öt év megerősítette abban, 
hogy életünk központi kérdésé-
vé kell tenni a teljesítményt, ál-
lamfői munkája során számos 
bizonyságát lelte ennek. Példa-
ként említett egy kis faluban el-
ért munkanélküliség-felszámo-
lást, hazai vállalat sikeressé-
gét, magyar találmányokat, tu-
dós-, orvos- és ápolói teljesít-

ményeket. Az államfő felidézte, 
hogy 2012-ben azt ígérte, állam-
főként mindig a magyar érde-
kek és értékek szószólója lesz. 
Kijelentette: az öt éve is vallott 
értékek alapján kívánja az ál-
lamfői munkát végezni.

Arról is beszélt, hogy a köz-
társasági elnök alaptörvényből 
következő külpolitikai mozgás-
tere lehetőséget ad régóta hú-
zódó vitás kérdések megoldá-
sára, lezárására is. Erre példa-

ként felelevenítette a Tomislav 
Nikolic szerb elnökkel 2012-
ben folytatott budapesti tár-
gyalását, amelyen felvetette az 
1944–45-ös bácskai vérengzé-
seket és a magyarok kollek-
tív bűnösségéről szóló 1945-ös 
döntést, Tomislav Nikolic pe-
dig úgy reagált, hogy elérke-
zett a megbocsátás és a meg-
békélés ideje. 

Felszólalásában kitért ar-
ra is, hogy eddigi elnöki mun-
kájában kiemelt helyen szere-
pelt a jövő generációk iránti fe-
lelősség, hiszen „épített és ter-
mészeti környezetünkért vi-
selt felelősségünk közös”, par-
lamenti, kormányzati cikluso-
kon is átnyúlik. Az 1959-ben 
született Áder János – volt ház-
elnök, országgyűlési és euró-
pai parlamenti képviselő – má-
sodik ciklusát kezdheti meg a 
Sándor-palotában. Újraválasz-
tása május 10-től hatályos. Elő-
ször 2012. május 2-án választot-
ta őt elnökké az Országgyűlés, 
majd – a rendszerváltás utáni 
ötödik államfőként – 2012. má-
jus 10-én lépett hivatalba. Áder 
János nős, felesége Herczegh 
Anita, négy gyermekük van. Az 
Országgyűlés a rendszervál-
tás óta hetedik alkalommal vá-
lasztott köztársasági elnököt. 
Az alaptörvény szerint a köz-
társasági elnök kifejezi a nem-
zet egységét, őrködik az állam-
szervezet demokratikus műkö-
dése felett, ő a Magyar Honvéd-
ség főparancsnoka. Az államfőt 
a tisztségre legfeljebb egy al-
kalommal lehet újraválasztani. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Áder János köztársasági elnök feleségével, Hercegh Anitával

A Tisza Csernobilja: élő veszély a ciánszennyeződés
A 17 évvel ezelőtt történt tiszai 
ciánszennyezés kapcsán tartot-
tak március 11-én konferenciát 
Szatmárnémetiben. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
szatmári szervezete és a Négy 
Folyó Egyesület szervezésében 
megtartott rendezvény a románi-
ai környezetszennyezések tragi-
kus helyzetére világított rá. 

A 2000 telén lejátszódott ese-
ményeket Sárkány-Kiss End-
re hidrobiológus, a BBTE nyu-
galmazott docense elevenítet-
te fel. Mint kifejtette, Romániá-
ban a hatóságok és a sajtó nagy 
része igyekezett elbagatellizál-
ni a problémát, olyan jellegű ki-
jelentések is napvilágot láttak, 
miszerint „Magyarországon is 
öntöttek még ciánt a vízbe”, illet-
ve hogy „nincs is annyi hal a Ti-
szában”. A magyarországi hír-
adásokat inkább a kétségbe-
esés jellemezte, sokan gyertyá-
val a kézben gyászolták a parton 
az élő Tiszát. A szomorú helyzet 
ugyanakkor egy ritka alkalmat 
kínált a kutatók számára: figye-
lemmel követhették, hogyan áll 
helyre egy folyó élővilága szinte a 
nulláról. A kísérlet azonban nem 
tartott soká: nem egészen két év-
vel később az akkor még műkö-
dő dési papírgyárból indult útjá-
ra egy nagy adag szennyeződés, 
ami nagyobb kárt tett a Szamos 
élővilágában, mint a ciánszeny-
nyezés. Mint elhangzott, a ciani-
dok kapcsán az volt a szerencse, 

hogy a szennyezés télen történt, 
január 30-án, amikor a folyóban 
élő szervezetek túlnyomó több-
sége az iszapba fúródva, élet-
működéseit minimálisra csök-
kentve próbálta átvészelni a hi-
deg időszakot, így lényegében el-
folyt a fejük fölött a méregcsóva. 
Ellentétben az előbb említett dési 
szennyezéssel, ami viszont nyá-
ron jött, ezért okozott sokkal na-
gyobb mértékű pusztítást a Sza-
mosban. Végeredményében az 
érintett folyók élővilága arány-
lag hamar helyreállt, bár az is 
elhangzott: a régi helyén ugyan-
az az életközösség többé már 
nem jön létre, csak valami ah-
hoz hasonló.

Lovas Attila, a Felső-Tisza-vi-
déki Vízügyi Igazgatóság veze-
tője a védekezési munkálatokról 
beszélt: elsősorban arról, hogy 
miként védték meg a törvényi ol-
talom alatt álló Tisza-tó gazdag 
élővilágát a mérgezéstől, illetve 
hogy miként érték el azt, hogy a 
Szolnokon és környékén élő kö-
rülbelül 120 ezer ember egész-
sége ne kerüljön veszélybe, a vá-
ros ugyanis az ivóvizet közvet-
lenül a Tiszából kapja. Kifejtet-
te: a kiskörei vízlépcső, illetve a 
tóhoz csatlakozó zsiliprendszer 
révén felduzzasztották a Tisza-
tavat, majd innen hígították a 
folyón érkező mérgezett vizet. 
Mint kiderült, a Tisza-tó rend-
kívüli üzemeltetése azóta tan-
anyaggá vált a szakirányú okta-

tási intézményekben. Azonban a 
szakszerű beavatkozások elle-
nére is több mint ezer tonna hal 
pusztult el a mintegy 100 ezer 
köbméternyi toxikus szennyvíz 
következtében, amelynek hatá-
sára a Szamosban a cián megen-
gedett határértékének 320-szo-
rosát mérték.

Tőkés László európai parla-
menti képviselő az ökológiai ka-
tasztrófák mögött álló korrup-
ciós ügyekről is beszélt, a ti-
szai ciánszennyezés mellett 
kitért a verespataki tervezett 
bányaberuházásra, valamint a 
felsőcsertési kitermelő terve-
zett újraindításával kapcsola-
tos problémákra. Mint kifejtet-
te, Áder Jánossal, Magyarország 
jelenlegi köztársasági elnökével 
közösen küzdöttek azért, hogy a 
veszélyes cianidos technológiát 
tiltsák be Európa teljes terüle-
tén. Végül 2010-ben sikerült el-
fogadtatniuk az Európai Parla-
menttel a határozatot (amelyet 
elsöprő többséggel, 488 a 48-
hoz arányban szavaztak meg), 
azonban ennek gyakorlatba ül-
tetése az Európai Bizottság ál-
tal a mai napig nem történt meg 
arra hivatkozva, hogy a környe-
zetvédelem és a bányászat ügye 
tagállami hatáskörbe tartozik. 
„Ez is az egyik jele az Európai 
Unió válságának. Ha az anyagi 
érdekeknek, a nagyhatalmak, a 
nemzetközi tőke érdekeinek va-
lami nem felel meg, lesöprik az 

asztalról” – jegyezte meg az elő-
adó, hozzátéve: a romániai kép-
viselők is komolyan lobbiztak a 
határozat ellen. Azonban végül 
mégiscsak megszületett, ami 
Tőkés László szerint hozzájá-
rult ahhoz, hogy a verespataki 
bányaberuházásra végül még-
sem került sor. Utóbbit – egy ro-
mán újságírót idézve – Románia 
modern kori történelme legna-
gyobb korrupciós ügyének ne-
vezte. Felidézte, miként befolyá-
solt döntéshozókat a beruházó, 
és miként vásárolta meg a he-
lyi lakosság jó részét, és kitért 
arra is, hogy a román képvise-
lők hogyan lobbiztak Brüsszel-
ben a beruházás mellett. Kifej-
tette: sajnálatos módon egyet-
len párt sem állt ki következe-
tesen a bányanyitás ellen (mely-
nek során egyébként a 2000-ben 
Nagybozintán átszakadt tározó-
nál egy negyvenszer nagyobb ci-
anidos ülepítőt akartak kialakí-
tani), és az RMDSZ hozzáállá-
sa is „hullámzó” volt: míg Markó 
Béla akkori elnök a kezdetekkor 
úgy nyilatkozott, hogy a szövet-
ség ellenzi a veszélyes bánya-
nyitást, később két RMDSZ-es 
miniszter, Borbély László kör-
nyezetvédelmi és Kelemen Hu-
nor kulturális tárcavezető adott 
zöld utat a beruházásnak. A kép-
viselő sikerként értékelte, hogy 
a román kormány 2014-ben el-
utasította a bányanyitási ter-
vet, 2016-ban pedig a kulturá-

lis tárca műemlékvédelmi öve-
zetté nyilvánította Verespatakot. 
Hozzátette: bár nagy érdeklődés 
övezi a kérdést, mégsem tudni 
a mai napig sem, hogy a Cioloş-
kormány hivatala utolsó napjai-
ban végül előterjesztette-e vagy 
sem Verespatakot és környékét 
az UNESCO világörökségi listá-
jára. Elmondta, érdemes kiáll-
nunk a jogainkért és szembe-
szegülni a hatalom korrupt, em-
bereket megalázó eljárásával, 
mert a kitartás meghozza a várt 
eredményt.

Végül Fülöp Tihamér bioló-
gus a Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
képviseletében tartott előadást a 
Szamoson élő hód- és vidrapopu-
láció jelenlegi állapotáról. A két, 
vízhez kötődő emlősfaj igen ér-
zékeny a környezetszennyezés-
re, emiatt vizsgálatuk révén nyo-
mon követhető a környezet álla-
pota. Mint elhangzott, a 19. szá-
zad derekán – jórészt a vadászat 
miatt – mindkét faj eltűnt Romá-
niából és Magyarországról egy-
aránt. A hódot és vidrát az elmúlt 
20 év során telepítették vissza, 
és a jelek szerint jól érzik magu-
kat itt. Az előadó szerint a koráb-
bi természeti katasztrófa hatása 
nem érzékelhető az állományo-
kon, amelyek stabilak, azonban 
hozzátette: a terület az eddigi-
nél alaposabb kutatást igényelne.
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