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Victor Ponta emigrál,
ha Liviu Dragnea lesz az államfő
Külföldre távozik Victor Ponta, a Pro 
Románia párt vezetője, ha a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét, 
Liviu Dragneát választják Románia 
államfőjének. A volt miniszterelnök, a 
PSD egykori elnöke Botoșani-ban rende-
zett tegnapi sajtótájékoztatóján beszélt 
szándékáról, reményének adva hangot, 
miszerint mégsem Dragnea lesz az 
államelnök. Ponta szerint demokratikus 
választáson mindez nem történhet meg, 
csakis „masszív csalás” esetén. Dragnea 
egyébként bejelentette: közös jelöltet 
állít az év végén esedékes államfővá-
lasztáson a PSD és a Liberálisok és 
Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta 
koalíció. A PSD-elnök szombaton slobo-
ziai sajtótájékoztatóján közölte, abban 
állapodtak meg az ALDE-t vezető Călin 
Popescu-Tăriceanuval, hogy az európai 
parlamenti választások után döntenek 
a koalíció közös jelöltjének személyéről. 
Arra a kérdésre, hogy ő jelöltetné-e ma-
gát az elnökválasztáson, Dragnea kitérő 
választ adott.

Bűnszervezet létrehozásával
gyanúsítják Laura Codruţa Kövesit
Laura Codruţa Kövesi ellen szervezett 
bűnözői csoport megalakítása ügyében 
indított bűnügyi nyomozást a bírák és 
ügyészek visszaéléseit vizsgáló ügyosz-
tály (SIIJ) – írja a legfőbb ügyészség 
pénteki közleménye. A vádhatóság az 
Országos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) volt főügyészét jogtalan megtor-
lásban való bűnrészességgel gyanúsítja. 
Az SIIJ szerint 2015–2016-ban, a DNA 
főügyészeként Kövesi rendelkezéseivel 
és utasításaival közvetlenül irányított 
egy bűnözői csoportot, amelyet két 
ügyész és a bűnügyi rendőrség egy 
tagja hozott létre, és amelyhez utólag 
további három ügyész és egy rendőr-
tiszt csatlakozott, és amely a következő 
bűntényeket követte volna el: vizsgálati 
visszaélés, jogtalan megtorlás, nyilatko-
zatok befolyásolása, a nyomozóhatóság 
megtévesztése, közokirat-hamisítás, 
hamis okirat tudatos felhasználása. 
Kövesi múlt heti kihallgatásakor is ártat-
lanságát hangoztatta, az ellene indított 
eljárásokat pedig európai főügyészi 
kinevezése megakadályozását célzó 
lejáratási kampánynak minősítette.

Babis: nem kell európai hadsereg
Nem kell olyan európai uniós hadse-
reg, amely helyettesítené a NATO-erő-
ket – hangsúlyozta Andrej Babis cseh 
kormányfő tegnap Varsóban a viseg-
rádi négyek (V4) NATO-belépésének 
évfordulója alkalmából a magyar, a 
lengyel és a szlovák miniszterelnök 
részvételével rendezett ünnepségen. 
Babis kiemelte a NATO fontos szerepét 
a V4-ek védelmében. A szövetség előtt 
álló kihívásokról beszélve megállapítot-
ta, hogy új követelmények fogalmazód-
tak meg „valamiféle európai hadsereg 
létrehozására, amely helyettesíthetné a 
NATO-erőket”. „Ezzel nem értek egyet” 
– mondta, hozzáfűzve, nem szeretné, 
hogy az európai védelmet „valamiféle 
európai titkár irányítsa, és a védelmi 
lépéseket olyan kaotikus módon koor-
dinálják, mint például az euróövezet 
esetében”. Orbán Viktor az eseményen 
úgy vélekedett, hogy felértékelődik a 
NATO szerepe, mert Európa biztonsága 
ma törékeny lábakon áll. A kormány-
fő beszédében kiemelte: a katonai 
missziókat azért vállalják, hogy ott és 
azok kapják meg a segítséget, ahol és 
akiknek szüksége van rá.

A Kárpát-medencei Magyar Képvi-
selők Fóruma (KMKF) javaslatára 
a nemzeti összetartozás évének 
nyilváníthatja a magyar kormány a 
2020-as esztendőt. A testület buda-
pesti ülésén Szijjártó Péter azt ígérte 
a Kárpát-medencei magyar nemzeti 
közösség tagjainak, hogy továbbra is 
számíthatnak a magyar kormányra 
és külpolitikára.
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A magyar közösségek jogainak vé-
delmét ígérte Szijjártó Péter pén-
teken a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumának (KMKF) plenáris 
ülésén, az Országházban. „A magyar kül-
politika továbbra is kitart amellett, hogy 
a magyar közösségek jogait semmifajta 
geopolitikai érdek oltárán nem fogjuk fel-
áldozni, dacára mindenféle nyomásnak, 
függetlenül attól, hogy annak a nyomás-
nak milyen a mértéke, és milyen – adott 
esetben – jó baráttól származik” – jelen-
tette ki a külgazdasági és külügyminisz-
ter, azt ígérve a Kárpát-medencei magyar 
nemzeti közösség tagjainak, hogy tovább-
ra is számíthatnak a magyar kormányra 
és a magyar külpolitikára. Szerinte az a 
stratégiai döntés, hogy praktikus és prag-

matikus kérdésekben Magyarország jó 
viszonyra törekszik szomszédaival, igen-
is javította a magyar nemzeti közösségek 
életkörülményeit, amit a Kárpát-meden-
cei magyar szervezetek vezetői is visz-
szaigazolnak. Közölte, idén is folytatják 
a határon túli gazdaságfejlesztési prog-
ramokat: a székelyföldi mezőgazdasági 
nagy értékű beruházásokra 25 milliárd fo-
rintos keretösszeggel írnak ki pályázatot.

Kelemen Hunor az ülésen úgy fogalma-
zott: az RMDSZ nélkül nem folytatódik 
az útépítés az őshonos kisebbségek vé-
delméért. „Amíg nem voltunk az Európai 
Parlamentben, ez az út nem is létezett” 
– hangoztatta a szövetségi elnök, aki 
szerint a Minority SafePack európai pol-
gári kezdeményezés, valamint a Székely 
Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a nemzeti 
régiókról szóló kezdeményezése nem áll 
versenyben egymással, hanem egymást 
erősíti. Tőkés László EP-képviselő erdé-
lyi magyar összefogást szorgalmazott a 
májusi európai parlamenti választások 
küszöbén, kifogásolva, hogy a „szava-
zatmaximálás imperativusa” ellenére 
az RMDSZ nem mutat hajlandóságot vá-
lasztási koalíciót alkotni az MPP-vel és 
az EMNP-vel. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke a KMKF-ülésen úgy vélte, 
hogy az Orbán Viktor miniszterelnök ál-
tal nemrég meghirdetett családvédelmi 
akciótervet jó lenne kiterjeszteni a hatá-
rokon túlra is.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 
tanácskozáson azt javasolta, hogy a KMKF 
– mint a legerősebb demokratikus felha-
talmazással rendelkező nemzetpolitikai 
szervezet – 2020-tól minden év márciusá-
ban fogadjon el az előző évre vonatkozóan 
egy közép-európai magyar identitásvédel-
mi jelentést, amelyet a szomszédos orszá-
gok kormányai, valamint az Európai Unió 
vezető testületei rendelkezésére bocsáta-
nak. „A jelentés tartalmazhatná mindazo-
kat a tényeket, adatokat, folyamatokat és 
összefüggéseket, amelyek kirajzolhatják 
egy-egy nemzetrész önazonossága meg-
őrzésének jogi, politikai és szociológiai 
környezetét” – tette hozzá a házelnök. 
Kezdeményezte azt is, hogy a fórum kérje 
fel az Országgyűlést, valamint a magyar 
kormányt, hogy 2020-at nyilvánítsa a ma-
gyar nemzeti összetartozás évének, amikor 
nem pusztán emlékeznének a trianoni tra-
gédiára, és tisztelegnének száz év magyar 
nemzedékeinek nemzethűsége előtt, ha-
nem a térség népei felé tett új együttműkö-
dési ajánlat révén a közép-európai jövőt is 
szolgálnák. Kövér javaslatára a KMKF záró-
nyilatkozatába foglalta a kezdeményezést, 
szorgalmazva, hogy a nemzet méltókép-
pen emlékezhessen a trianoni tragédiára, 
tiszteleghessen száz év egymást követő 
magyar nemzedékeinek nemzethűsége 
előtt annak érdekében, hogy ezen emlékév 
által is erőt meríthessen önazonossága jö-
vőbeni megőrzéséhez.
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TŐKÉS LÁSZLÓ ERDÉLYI MAGYAR ÖSSZEFOGÁST SZORGALMAZOTT A KMKF BUDAPESTI ÜLÉSÉN

Jöhet a nemzeti összetartozás éve

Az európai parlamenti választásra való felkészülés is hangsúlyosan szóba került a KMKF plenáris ülésén 

 » ROSTÁS SZABOLCS

E lfogadta a bukaresti legfelsőbb bíróság 
az USR és a PLUS pártnak a választási 

bizottság döntése ellen beterjesztett óvását, 
ennek megfelelően a két ellenzéki alakulat 
közösen indulhat a májusi európai parla-
menti választáson. „Most már van kire sza-
vazzatok! A 2020 Szövetség részt vesz az eu-
rópai parlamenti választáson!” – adta hírül 
Dacian Cioloș volt miniszterelnök a hétvé-
gén közösségi oldalán. A központi választási 
bizottság (BEC) csütörtökön utasította el a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), 
valamint a Cioloș által nemrég alapított, 
parlamenten kívüli Szabadság, Egység és 
Szolidaritás Pártja (PLUS) választási koalíci-
ójának bejegyzését a májusi uniós megmé-
rettetésre. Az USR–PLUS 2020 Szövetség be-
jegyzését az érintettek tájékoztatása szerint 

arra hivatkozva tagadta meg a BEC, hogy a 
két pártelnök – Dan Barna (USR) és Dacian 
Cioloș (PLUS) – nevét nem vezették be a ro-
mániai pártok jegyzékébe. A BEC közölte, 
hogy az USR-t Nicușor Dannak, az alakulat 
korábbi elnökének áll jogában képviselnie, 
míg a PLUS hivatalos képviselője Raluca 
Daneș. Végül a kényszerhelyzetet a pártból 
korábban kilépett Nicuşor Dan oldotta meg 
azzal, hogy visszairatkozott az USR-be, és 
ellenjegyezte a PLUS-szal kötött választási 
szövetséget. Egyébként Kelemen Hunor ép-
pen az USR és a PLUS esetével példálózva 
vélekedett úgy a hétvégén, hogy az RMDSZ 
bajban lenne, ha választási szövetséget kö-
tött volna a Magyar Polgári Párttal (MPP). 
Az RMDSZ elnöke a Szövetségi Képviselők 
Tanácsa (SZKT) szombati, nagyváradi ülé-
sén kijelentette: a pártok regiszterében még 
mindig Szász Jenő szerepel az MPP elnöke-

ként, és ha az RMDSZ választási szövetséget 
hozott volna létre a polgári párttal, ki lehet-
ne dobni azokat a támogató aláírásokat, 
amelyeket a koalíciós lista választási rész-
vételének támogatására gyűjtöttek volna. 
Időközben a Főtér.ro portál kiderítette, hogy 
Kelemen Hunor téved, ugyanis nem Szász 
Jenő szerepel MPP-elnökként a hivatalos 
nyilvántartásban. A kolozsvári portál cikke 
szerint a tavaly novemberben megválasztott 
Mezei valóban nem szerepel pártelnökként a 
romániai pártjegyzékben, viszont nem Szász 
a polgári alakulat elnöke papíron, hanem az 
utódja, Biró Zsolt, aki a 2016-os parlamenti 
választáson az RMDSZ színeiben szerzett 
képviselői mandátumot. A nyilvántartást 
kezelő bukaresti törvényszék 2013-ban jóvá-
hagyta az új pártvezetés összetételét, egy ké-
sőbbi bejegyzésben pedig a párt elnökeként 
hivatkozik Biróra.

Kelemen tévedés alapján utasította el a koalíciót




