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Nem lesz hárompárti koalíció?
Bizonytalan a magyar pártok összefogása az EP-választásra
• Nem hajlik a közös-
ködésre az RMDSZ az 
európai parlamenti 
választás esetében: a 
szövetség nem ad be-
futóhelyet az MPP-nek, 
ugyanakkor hárompár-
ti koalíciót sem akar 
létrehozni az EMNP 
javaslatára. A polgári 
párt vezetője azzal ma-
gyarázza a szövetség 
álláspontját, hogy az 
RMDSZ „nyeregben érzi 
magát”.

ROSTÁS SZABOLCS

A tíz évvel ezelőtti összefogás-
sal ellentétben az idén ren-
dezendő európai parlamenti 

választáson nemigen körvonalazó-
dik együttműködés az erdélyi ma-
gyar politikai alakulatok között. 
Bár a közelmúltban az RMDSZ két 
megkeresést is kapott a megméret-
tetésen való közös szerepléssel kap-
csolatban – a Magyar Polgári Párt 
(MPP) befutóhelyet, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) hárompárti 
választási koalíciót javasolt –, a szö-
vetség a jelek szerint elhárítja a kez-

deményezéseket. Porcsalmi Bálint 
ügyvezető elnök a néppárt javasla-
tával kapcsolatban lapcsaládunk-
nak elmondta, nem egyértelmű, 
mit ért koalíció alatt Szilágyi Zsolt 
EMNP-elnök, éppen ezért érdemben 
nem tud reagálni a nyilatkozatra. 
„Megtörténhet, hogy olyan össze-
fogás listájára gondolt, amelyen az 
RMDSZ keretében, jele alatt indul-
nak jelöltek, de nem akarok talál-

gatni. Ha igényt tartanak rá, készek 
vagyunk tárgyalni a javaslatról az 
EMNP-vel” – nyilatkozta a Króni-
kának Porcsalmi. Az MPP által kért 
befutóhely kapcsán az ügyvezető el-
nök elmondta, a polgári alakulattal 
– amellyel politikai együttműködési 
szövetséget ápol az RMDSZ – hosszú 
távon terveznek, de nem tudnak ele-
get tenni a párt igényének. „Az MPP 
kérése azt jelentené, hogy a két be-

futóhely közül megkapnák az egyi-
ket, ami nem tükrözi az arányossá-
got és méltányosságot” – szögezte 
le az RMDSZ-es politikus, hozzáté-

ve: mindezt egyértelművé tették az 
MPP számára is.

Mezei János, a polgári alakulat 
vezetője a felmerült forgatókönyvek 
kapcsán úgy véli, a legjobb megol-
dás a hárompárti koalíció lenne, ez 
a formula biztosítaná ugyanis az 
erdélyi magyarok legátfogóbb kép-
viseletét, ugyanakkor hozzájárulna 
a leghatékonyabb mozgósításhoz 
is. Gyergyószentmiklós volt polgár-
mestere lapunknak elmondta, bár 
nem ők kezdeményezték, hajlandók 
tárgyalóasztalhoz ülni a koalíciós 
javaslatról, e téren azonban szerin-
te az RMDSZ hatásköre a döntés. 
Mezei úgy fogalmazott: a politikai 
realitást fi gyelembe véve merésznek 
tűnik az MPP egy RMDSZ-es befutó-
helyet célzó igénye, ám továbbra is 
fenntartja azt.

Az EMNP – amely az előző, 2014-
es megmérettetés előtt is felvetette a 
koalíció ötletét, de nem járt sikerrel 
– szerint fontos lenne, hogy az erdé-
lyi magyarok összeadhassák erejü-
ket az idei EP-választáson. Szilágyi 
Zsolt elnök tegnap lapcsaládunknak 
adott nyilatkozatában felhívta a fi -
gyelmet, hogy az EP-választásokra 
vonatkozó törvény az egyetlen Ro-
mániában, amely nem ír elő emelt 
küszöböt, vagyis koalíciók esetében 
is az ötszázalékos bejutási küszöb 
érvényes. „A lehetőség tehát adott, 
csupán a politikai akaraton mú-
lik minden. Bízom benne, hogy az 
RMDSZ részéről pozitív fogadtatás-
ban részesül a javaslat, és elkezdőd-
hetnek az egyeztetések” – fogalma-
zott a Krónikának a néppárti elnök.

Jól fizet az Európai Parlament a 
képviselőknek. Május 23–26. 
között tartják a választásokat 
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Fellebbezés  a rendőrverés ügyében
• Megfellebbezte a székelyudvarhelyi ügyészség 
kedden a székelyudvarhelyi helyi rendőr elleni támadás 
ügyében hétfőn hozott bírósági döntést, amely alapján 
a gyanúsítottat hatósági felügyelet alá helyezték. Egye-
lőre nem lehet tudni, mikor tárgyalják újra az ügyet, a 
döntés azonban ezúttal végleges lesz.

ISZLAI KATALIN

M ég nem tudni, mikor tárgyalják 
újra a 37 éves székelyudvar-

helyi P. A. ügyét, akit egy helyi ren-
dőr bántalmazásával gyanúsítanak. 
Mint korábban beszámoltunk, a szé-
kelyudvarhelyi ügyészség hétfőn a 
székelyudvarhelyi bíróságon kérte a 
gyanúsított előzetes letartóztatását, 
az indítványt azonban elutasította az 
ügyet tárgyaló testület. Az alapfokú 
döntést kedden megfellebbezte az 
ügyészség, így a döntés a Hargita Me-
gyei Törvényszék kezébe került. Utób-
bi határozza majd meg az új tárgyalás 
időpontját, ám ez egyelőre nem történt 
meg. Annyi azonban biztos, hogy a 

törvényszék döntése végleges lesz: ha 
úgy döntenek, hogy jóváhagyják az 
ügyészség kérését, akkor a gyanúsí-
tott előzetes letartóztatásba kerül, ha 
pedig elutasítják, akkor az alapfokú 
döntésnek megfelelően a 60 napos 
hatósági felügyelet alatt szabadlá-
bon védekezhet. Ettől eltekintve az 
eljárást továbbra is a székelyudvar-
helyi ügyészség folytatja az ügyben.

Az előzményekről

Bántalmaztak, majd hószánokkal ül-
dözőbe vettek vasárnapra virradóan 
egy székelyudvarhelyi helyi rendőrt 
a Madarasi Hargitán. Az eset egy 
szóváltással kezdődött, ezt követően 
pedig a támadó többször megütötte, 
majd a földre került rendőrt többször 

fejbe is rúgta. A további tettlegesség-
től társai tartották vissza, eközben 
a helyi rendőr és két társa autóba 
tudtak ülni, és elindultak Székelyud-
varhely irányába, útközben mentőt 
híva a 112-es sürgősségi segélyhí-
vó számon. A támadó és egy társa 
azonban hószánokkal követték őket 
a Madarasi Hargitától egészen Zete-
váraljáig, és többször is szándékosan 
nekihajtották a járművet az autónak. 
Sőt a támadónak sikerült is megál-
lásra kényszerítenie az autót, mivel 
a gépkocsi elakadt egy hórakásban. 
A rendőrség közleménye szerint a 
támadó ekkor ismét bántalmazta 
áldozatát. Az autót aztán sikerült 
közben kiszabadítani a hó fogságá-
ból, és elindult tovább, nyomában a 
hószánnal, amely Zeteváraljáig még 
többször nekiütközött. A település 
közelében aztán feladta az üldözést, 

és ismeretlen helyre távozott. Végül 
a bántalmazott rendőr és társai út-
közben találkoztak össze a segélyhí-
vás nyomán riasztott mentővel és a 
rendőrségi autóval, a bántalmazott 
rendőrt előbbibe ültették és kórház-
ba vitték, társait pedig tanúként 

hallgatták ki. A támadó ellen a ren-
dőrség súlyos testi sértés és rongálás 
gyanújával indított kivizsgálást, és 
vasárnap este hét órakor elrendelték 
a 24 órás őrizetbe vételét. A bántal-
mazott rendőr orrtörést és különböző 
fejsérüléseket szenvedett. 

Kiálltak kollégájuk mellett a helyi 
rendőrök
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