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Felmentette a korrupcióellenes főügyészt Fidesz-diadal Budapesten
Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő, Józsefváros korábbi polgármestere szerint a választók az egész ellenzékről nyilvánítottak véKlaus Johannis államfő
leményt a vasárnapi VIII. kerületi időközi polgármester-választáson,

Az alkotmánybíróság határozatának eleget téve Klaus Johannis
román államfő felmentette tisztségéből hétfőn Laura Codruţa
Kövesit (képünkön) a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjét, jelentette be az elnöki hivatal szóvivője. Johannis az alkotmánybírósági határozat hatályba
lépése után több mint egy hónapos halogatás után szánta rá magát erre a döntésre, amelyet tavasszal még megtagadott. Kövesi
leváltását a szociálliberális kormánykoalíció követelte, mert szerintük Johannis visszaélt hatalmával, a múlt héten pedig már felfüggesztéssel fenyegették meg az elnököt.
Mădălina Dobrovolschi szóvivő okfejtéséből kiderült, az államfő úgy ítélte meg: nincs más választása, eleget kell tennie az alkotmánybírósági határozatnak. Kövesi 2013 óta áll a DNA élén, második mandátuma jövő tavasszal mindenképpen lejárt volna. Vezetésével a nagykorrupciós ügyekben illetékes DNA évről évre megdöntötte saját rekordjait, ami a bíróság
elé állított, illetve elítélt polgármesterek, törvényhozók, kormánytagok,
rendőrök és bírák számát illeti.

Megtagadott restitúció
A Gyulafehérvári Táblabíróság alapfokon elutasította a főegyházmegye keresetét a Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében. A
gyulafehérvári római katolikus érsekség általános helynöke, Potyó Ferenc lapcsoportunknak elmondta, hogy nem adják fel a harcot, és ha
kell, Strasbourgig mennek. Hozzátette, a napnál is világosabb, hogy a román államnak esze ágában sem áll visszaadni a Batthyáneumot. A jelenleg folyamatban levő, alapfokú peres eljárást a római katolikus érsekség
indította, miután 2015 novemberében a restitúciós bizottság elutasította a könyvtár visszaszolgáltatását. A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű ingatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszaigényeltek a román államtól, az ügy várhatóan a bukaresti
legfelsőbb bíróságon folytatódik. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2012ben bírságot rótt ki a román államra, amiért 14 év alatt nem értesítette az
egyházat arról, hogy milyen döntést hozott a Batthyáneum ügyében. Hasonlóan botrányos ítélet született Bánffy Dániel volt magyar földművelésügyi miniszter örökösei ügyében is, akiktől a Giurgiu megyei törvényszék
múlt heti döntése értelmében visszaállamosítnak 9300 hektár Maros megyei erdőt. A kommunizmus idején elkobzott vagyont 2007-ben adták viszsza a családnak szintén bírósági döntés nyomán, de az örökösök szerint
az illetékes román hatóságok tíz éven keresztül megtagadták a végleges
bírói ítélet végrehajtását, és soha nem adták ki a birtoklevelet a földterületre, most pedig a giurgui bíróság egy 1952-es koncepciós perre hivatkozva megsemmisítette a 11 évvel ezelőtti bírósági döntést.
A budapesti Miniszterelnökséget vezető Gulyás Ferenc miniszter egy
lapintyerjúban úgy fogalmazott, „az ókori Róma jogállam volt, de nem volt
demokrácia. Románia ma demokrácia, de nem jogállam”.

Törvény a földgázkitermelésről
A fekete-tengeri földgáz kitermelésében érdekelt befektetők számára
szigorított formában fogadta el a román képviselőház azt a jogszabályt,
amely a nyersanyag kitermelését szabályozza. A törvényt megszavazás
előtt módosították Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök javaslatára, aki már korábban jelezte, szerinte túl engedékeny a jogszabály szenátusban elfogadott változata, ezért a földgáz kitermeléséből Románia számára nem származik elég haszon. A parlament megszavazta, hogy a kitermelt gáz mennyiségének függvényében úgynevezett progresszív adózást vezetnek be. Dragnea szerint így összesen 20 milliárd dollár haszna
származik a román államnak és van esély arra, hogy Románia függetlenedjen az orosz gáztól. A fekete-tengeri földgázról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyalt február elején Bukarestben, és bejelentette: 2022-től lehetőség nyílik jelentős mennyiségű fekete-tengeri gáz
Magyarországra szállítására, miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását.
Ezután a román közéletben több bírálat érte a hatóságokat, hogy Magyarországnak adják el a „román gázt.”

Eltemették Kányádi Sándort
Szülőfalujában, a székelyföldi Nagygalambfalván végső nyugalomra helyezték szombaton Kányádi Sándor író, költő, műfordító földi maradványait. A református templomban tartott gyászszertartáson Áder János
köztársasági elnök mellett számos világi és egyházi méltóság, a politikai és irodalmi élet több jeles személyisége volt jelen. A temetésen
Kányádi György Attila református lelkipásztor és Böjte Csaba ferences
szerzetes mondott gyászbeszédet.

jelezték, hogy „ebből a bevándorláspárti ellenzékből sem külön-külön,
sem együtt, összefogva nem kérnek”. Az eredmény vitán felül áll, a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak Budapest kellős közepén – értékelte a választás eredményét Kocsis Máté sajtótájékoztatóján. Józsefvárosban Sára Botond eddigi alpolgármestert, a Fidesz–KDNP jelöltjét
választották meg a kerület vezetőjévé. Sára Botond a leadott szavazatok 62,85 százalékát kapta, a baloldali és liberális pártok által támogatott, hivatalosan független Győri Péter 36,39 százalékot szerzett. Időközi választást tartottak az V. kerületben, Belváros-Lipótvárosban is, ahol
Balla Valéria Emese, a Fidesz–KDNP jelöltje kétharmaddal nyerte meg
az önkormányzati képviselő-választást. A kormánypárti jelölt a 467 érvényesen leadott szavazat közül 314-et kapott. A választáson két független jelölt is indult; Nagy Bé lára 132, míg Schmuck Andorra 21 érvényes szavazat érkezett.

Migránsstop Olaszországban
Egy migránsokat a tengeren mentő olasz felségjelzésű hajótól is megtagadta az olaszországi kikötést Matteo Salvini olasz belügyminiszter, aki korábban a külföldi nem kormányzati szervezetek (NGO)
és a földközi-tengeri katonai műveletek hadihajóinak is megtiltotta,
hogy migránsokat vigyenek Olaszországba. Salvini nemet mondott az
olasz felségjelzésű, Vos Thalassa nevű hajó kikötésére, fedélzetén 60
migránssal. Salvini első migrációs intézkedése a római belügyi tárca
élén az NGO-mentőhajók kitiltása volt az olaszországi kikötőkből. A római Liga kormánypárt politikusa arra hivatkozott, hogy nem Olaszországban bejegyzett külföldi szervezetek külföldi felségjelzésű hajóiról
van szó, amelyek ezért Máltára, Spanyolországba és Franciaország kikötőibe is vihetik a migránsok csoportjait. Salvini szerint az NGO-k akaratlanul vagy szándékosan az embercsempészek „cinkosaivá” válnak a
migránsok fedélzetre vételével.

Thai gyerekeket mentettek ki

Több nap alatt sikeresen kimentették a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt 12 tagú ifjúsági focicsapat tagjait, akiket mentőhelikopterrel szállítottak Csiang Rai város kórházába. Egészségi állapotukról egyelőre nem tudni részleteket. A 11 és 16 év közötti gyerekekből, illetve 25 éves edzőjükből álló csoport június 23-a óta raboskodik
a monszuneső miatt elárasztott barlang fogságában. A búvárok segítségével végrehajtott, sok veszéllyel járó mentőakciót kezdték meg 90
búvár részvételével. A gyerekeket egyesével, szakaszosan, négy csoportba osztva indították el, mindegyiküket két-két búvár segítette a
helyenként mennyezetig érő, sötét, zavaros és hideg vízben. A mentőakció megindítása sok szempontból kockázatos volt, mivel a csapat
tartózkodási helyének megközelítése még a gyakorlott búvároknak is
rendkívül megterhelő, és a fiúk közül többen nem túl jó úszók. A mentés vezetője mégis azt mondta: úgy döntöttek, nem várnak tovább, mert
az elmúlt napok száraz időjárása miatt sokat apadt a víz szintje, és egy
újabb monszuneső jelentősen rontotta volna a csapat kijutási esélyeit.

Vonatszerencsétlenség Törökországban
Többszörösére nőtt az északnyugat-törökországi Corlu körzetben
vasárnap történt vasúti szerencsétlenség áldozatainak a száma. A
balesetben 24 ember meghalt, 318 pedig megsérült. A szerelvény a
görög határ közelében található Edirne tartomány Uzunköprü körzetéből tartott Isztambulba, amikor Tekirdag (Rodostó) tartomány
Corlu körzetében kisiklott. A szerencsétlenséget a rendkívüli esőzés
okozta, amely egy szakaszon alámosta a vasúti pályát. Az Ihlas török
hírügynökség felvételein vasárnap látható volt, hogy a sínek az alátámasztás hiányában meghajoltak. A vonaton 362 utas és hat főnyi személyzet tartózkodott. A baleset során a mozdony a pályán maradt, de
a szerelvény mind a hat kocsija kisiklott, öt fel is borult.

