Külföld-Belföld

2019. július 22.
hétfő

» RÖVIDEN

KORODI: RÉSZT VESZ AZ RMDSZ AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON, DE ŐSZRE DŐLHET EL, KIT INDÍT

Csendőri beavatkozás után meghalt
egy pedofíliával gyanúsított férﬁ
A csendőrök beavatkozása közben
rosszul lett, majd meghalt a kórházban
egy férfi, akivel szemben felmerült a
gyanú, hogy molesztált egy 12 éves
kislányt egy Vatra Dornei-i folklórfesztiválon. A fesztivál közben egy síró kislány
édesapja jelentette az ott járőröző két
csendőrnek, hogy egy férfi molesztálta a
lányát. A csendőrök kiemelték az illetőt
a tömegből, és mozgásképtelenné tették,
mert erőszakosan viselkedett. A csendőrök beavatkozása közben a férfi roszszul lett, kihívták a mentőt, újraélesztették, bevitték a Vatra Dornei-i kórházba,
majd átszállították a suceavai kórházba.
A férfinak nem volt szívműködése, és
nem lélegzett, amikor a suceavai kórházhoz került, újraélesztették, szombaton
reggel pedig megműtötték, a beavatkozás után azonban meghalt. Az esetről
készült felvételen látható, amint két
csendőr leteperi a férfit, majd miközben
megbilincselik, egy csendőrnő lehajol,
és közvetlen közelről könnygázt fúj az
arcába. Az 55 éves férfi ellen már folyamatban volt egy bűnvádi kivizsgálás
kiskorúval való szexuális kapcsolat létesítése miatt. Az eset kapcsán a katonai
ügyészség vizsgálja ki mind a szexuális
bántalmazás, mind a gondatlanságból
elkövetett emberölés gyanúját.

Később döntenek az elnökjelöltről
Az RMDSZ-nek minden bizonnyal
lesz saját államfőjelöltje, de annak
kiléte a nyár vége előtt várhatóan
nem dől el – mondta el a Krónikának Korodi Attila képviselőházi
frakcióvezető.
» BALOGH LEVENTE

Dilemma. Korodi szerint a kampányban
a közösségi ügyekről kell kommunikálni
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ár egyelőre nem született döntés
róla, az RMDSZ várhatóan indít
saját államfőjelöltet a novemberi
megmérettetésen – tudtuk meg Korodi
Attilától. Lapunk annak apropóján kereste meg az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét, hogy a jelentősebb román
pártok egy része már döntött, illetve a
napokban dönt arról, kit indít az elnökválasztáson.
Korodi elmondta: volt már erről beszélgetés informális környezetben, illetve a Szövetségi Állandó Tanácsban,
de formális döntés nem született arról,
hogy biztosan indítanak jelöltet. „Lesz
RMDSZ-jelölt, de ennek a kiléte várhatóan a nyár vége felé lefolytatott egyeztetések, beszélgetések, majd egy szeptember
folyamán meghozandó formális döntés
nyomán derül ki” – mondta el lapunknak a képviselő.
Kérdésünkre, van-e már kiszemelt jelölt, illetve olyan RMDSZ-es politikus,
aki maga jelentkezett be jelöltnek, elmondta: személyesen még nem hallott
erről. „A szövetségi elnök viszont jelezte: lehetséges, hogy nem neki kellene
elindulnia, hanem valaki másnak a szövetségből” – árulta el Korodi. Konkrét
névről viszont nem esett szó, mint fogalmazott, „nem volt semmilyen név megfuttatva”.
Arra a felvetésünkre, készíttettek-e
felmérést arról, milyen támogatottsága
lenne az RMDSZ jelöltjének, elmondta,

erről nem készült még felmérés. Viszont
már most is egyértelmű, hogy a jelöltállításnak az első fordulóban van tétje,
amikor a közösségi ügyekről megfelelő
erővel lehet kommunikálni egy országszerte nagy fi gyelemmel követett kampányban. „A cél nem az, hogy nagyon
magas százalékot érjünk el, mert az erdélyi magyarok egy része már úgy gondolja, hogy az első fordulóban is román
jelöltre szavaz, hogy az második fordulós legyen. Viszont 3-4 százalék körül
lehet racionálisan ez az adat, ami a magyar közösség részvételét és az RMDSZre adott szavazatát jelenti. De nem a számok lényegesek, hanem az, hogy ebben
a kampányban lehessen kommunikálni” – fogalmazott Korodi.
Kérdésünkre, miszerint fölmerült-e
az RMDSZ-en belül az, hogy valamilyen
eszközt találjanak a magyarok román
jelöltre való „átszavazásának” megelő-

zésére, illetve a folyamat visszafordítására, elmondta: mindez a nyár hátralevő részében dől el. „Az is meghatározó
lesz, hogy a román pártok milyen jelöltekkel állnak elő. Egy jelöltről biztosan
tudunk: Klaus Johannisról. Van még
egy lehetséges jelölt, Dan Barna. Más
jelöltről egyelőre nem tudunk. Ettől is
függ, hogy az erdélyi magyarok hogyan
szavaznak, hogy lesz-e ténylegesen támogatható román jelölt. Egyelőre az a
gyanúm, hogy nem igazán” – mondta
a politikus. Arra a kérdésünkre: lehet-e
olyan román jelölt, akit az RMDSZ a második fordulóban hivatalosan támogatna, Korodi annyit válaszolt: „mostani
meglátásaink szerint eléggé borúlátóak
vagyunk, aztán kiderül”.
Mint ismeretes, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) korábbi elnökét, Klaus Johannis jelenlegi államfőt támogatja, míg
a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) Dan Barnát jelöli.
A kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) várhatóan holnap
dönt a jelölt személyéről, ami koalíciós
konfl iktust eredményezhet, ugyanis a
kisebbik koalíciós párt, a Liberálisok és
Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu, aki már
hónapokkal ezelőtt bejelentkezett a koalíció közös államfőjelöltjének, kijelentette: ha a PSD saját jelöltet állít, ő akkor
is indul az államfőválasztáson. Emiatt
egyes kormánypárti politikusok már a
koalíció felbomlásától tartanak.
Mint ismeretes, a kormány november
10-ére tűzte ki az elnökválasztás első fordulóját, a másodikat pedig 24-én rendezik. Egy nemrég közzétett CURS-felmérés
szerint a győzelemre Klaus Johannis toronymagasan esélyes, míg ha az RMDSZ
Kelemen Hunor szövetségi elnököt indítaná, akkor a szavazatok 2 százalékára
számíthatna.

Államfőjelölt lenne Gabriela Firea
Gabriela Firea, Bukarest szociáldemokrata párti (PSD) főpolgármestere megerősítette, hogy bejelentkezett a párt államfőjelöltjének. Szombaton este kijelentette:
a párton belül nem jó irányba haladnak
a dolgok, fennáll a veszélye, hogy az
összes, soron következő választást elveszítik, ezért döntött úgy, hogy versenybe
száll. Korábban az is fölmerült, hogy Firea független jelöltként indulna az ALDE
és a Pro Románia támogatásával.
Gulyás Gergely: vegyék ﬁgyelembe
a nemzeti régiókat!
Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap aláírta a
nemzeti régiókról szóló európai polgári
kezdeményezést, amelynek célja, hogy
az uniós kohéziós források elosztásánál
a nemzeti regionális jellegzetességek
szempontjaira is legyenek tekintettel.
A miniszter felidézte, hogy az SZNT hat
évig pereskedett az Európai Bíróságon
a polgári kezdeményezés elindításának
lehetőségéért. Gulyás Gergely jelezte: a
polgári kezdeményezésben 2020. május
7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni
legalább hét uniós tagországban annak
érdekében, hogy az EP foglalkozzon a
kérdéssel.

Dan Barna az USR–PLUS államfőjelöltje

D

an Barna lesz a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság,
Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) alkotta 2020 Szövetség államfő-, Dacian Cioloş
pedig a kormányfőjelöltje – jelentette be
a két politikus tegnap a pártok hivatalos
döntését. Barna közölte: szeretne bekerülni a második fordulóba, ahol az ellenfele
minden bizonnyal Klaus Johannis jelenlegi államfő lesz majd.
„Az USR–PLUS szövetség célja az államfőválasztás megnyerése. Románia
számára a normalitás és az egészség jele
lenne, ha a második fordulóban a PNL és
az USR–PLUS jelöltje közül kellene választania” – mondta Dan Barna.
Dacian Cioloş volt technokrata kormányfő, a PLUS elnöke elmondta: megállapodtak arról, hogy közös jelölteket
indítanak az összes soron következő megmérettetésen, vagyis az államfő-, az önkormányzati és a parlamenti választáson
is. „Az elnökválasztás csak egy szakaszt
jelent, a folyamat a parlamenti választással zárul, amelyen reményeink szerint
többséget érünk el, hogy módosíthassuk
az alkotmányt, és megvalósíthassuk a
kormányprogramunkat” – tette hozzá Dacian Cioloş.

A tegnap bejelentett döntést még mindkét párt elnökségének jóvá kell hagynia.
Egyelőre csak az államfő-miniszterelnök
tandemről állapodtak meg, az önkormányzati és a parlamenti listák összeállításáról
újabb egyeztetéseken döntenek majd.
A két párt közötti tárgyalások után már
pénteken elvi megállapodás született arról, hogy Barna az elnöki, Cioloş pedig a

miniszterelnöki tisztségért száll harcba.
Cioloş akkor elmondta: azért ő a kormányfőjelölt, mert volt miniszterelnökként már
rendelkezik kormányzati tapasztalattal.
Hozzátette: a cél a többség megszerzése
a jövő évi választásokon. A tárgyalások
ezért folytatódnak a helyi és a parlamenti
választásokon való együttműködés érdekében.

Megegyeztek. Dacian Cioloş miniszterelnök-, Dan Barna elnökjelölt lesz
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Növekvő feszültség Irán miatt
Jeremy Hunt brit külügyminiszter szerint
London nem tervez katonai akciót egy
Irán által pénteken lefoglalt brit tartályhajó kiszabadítására, de követeli az iráni
hatóságoktól a hajó azonnali elengedését. Penny Mordaunt brit védelmi miniszter közölte: a brit kormány ellenséges
cselekedetnek tekinti a hajó lefoglalását.
Cáfolta azt a szombati iráni bejelentést,
amely szerint a Stena Impero összeütközött volna egy iráni halászhajóval, majd
a halászhajó vészjelzéseit figyelmen kívül
hagyva folytatta útját, és ezért kellett
feltartóztatni. Az iráni Forradalmi Gárda
péntek este a Hormuzi-szorosban elfoglalt két brit tartályhajót. Az egyik rövid
idő után folytathatta útját, de a másik
Irán felé tartott. A két hajó személyzetének tagjai között nincsenek brit állampolgárok.

