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A csendőrség köszönetét fejezi ki
a szombati tüntetés szervezőinek
A bukaresti csendőrség Facebook-bejegy-
zésben fejezi ki köszönetét a szombati 
tüntetés szervezőinek, akik megértették, 
hogy csak akkor élhetnek biztonságban 
összes alkotmányos jogaikkal, ha betart-
ják a törvényt. „A nyilvános összejövete-
lek bejelentésével, és nyílt, becsületes és 
átlátható párbeszéddel sikerült közösen a 
legjobb intézkedéseket foganatosítanunk 
annak érdekében, hogy minden résztve-
vő biztonságban legyen” – fogalmaz a 
csendőrség a bejegyzésben. A bejegyzés 
szerint a csendőrség mindenkor partnere 
lesz azoknak, akik betartják a törvényt.

Orban lesz Johannis kampányfőnöke
Ludovic Orbant, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnökét nevezte ki a PNL orszá-
gos végrehajtó bizottsága a novemberi 
államfőválasztás kampányfőnökévé – 
közölték a párthoz közel álló források. 
A PNL végrehajtó bizottsága tegnap bízta 
meg Orbant, hogy állítsa össze kampány-
csapatát. A PNL szombaton kezdte el az 
aláírásgyűjtést Klaus Johannis államel-
nök-jelölésének érdekében. 

Felfüggesztették a légi közlekedést
Hongkongban a tüntetések hatására
A hongkongi nemzetközi repülőtér 
vezetése helyi idő szerint tegnap kora 
délután elrendelte az aznapi járatok 
törlését, miután több ezer résztvevős 
kormányellenes tüntetés lehetetlenítette 
el a repülőtér zavartalan üzemeltetését 
– derül ki a South China Morning Post 
(SCMP) című hongkongi lap internetes 
oldalán közzétett tudósításból. A már 
úton lévő, beérkező járatoknak engedé-
lyezték a leszállást, de a kimenő járato-
kat egyelőre felfüggesztették a Hongkong 
Lantau-szigetén található, a világ egyik 
legforgalmasabbjának számító nem-
zetközi légikikötőben. A hónapokkal 
ezelőtt kezdett, egyre hevesebbé váló 
tiltakozáshullám részeként zajló ülőtün-
tetés negyedik napja tart a repülőtéren. 
A tüntetők és a rendőrök vasárnap este 
ismét többször összecsaptak, mintegy 
40 sérültet kellett kórházba szállítani. 
Az ellátásra szorulók közül egy nő, akit 
a rendőrök babzsáklövedékkel találtak 
el, elveszítheti a jobb szemét a sérülése 
következtében. A vasárnapi összecsapá-
sok során a tiltakozók közül néhányan 
téglákat és Molotov-koktélokat dobtak a 
rendőrökre, akik könnygázzal és gumibo-
tokkal igyekeztek oszlatni a tömeget.

Epstein halálának okát a boncolás
után sem tudták megállapítani
Jeff rey Epstein halálának okát a boncolás 
után sem lehet egyértelműen megállapí-
tani, ehhez még több információra van 
szükség – közölte dr. Barbara Sampson 
igazságügyi orvosszakértő vasárnap este 
New Yorkban. Az igazságügyi orvosszak-
értő nem mondott további részleteket: 
sem azt, hogy milyen jellegű informá-
ciókra van még szükség, sem pedig 
azt, hogy gyanakszik-e valamire. Azt 
azonban elmondta: a boncoláson Eps-
tein ügyvédjeinek kérésére részt vett dr. 
Michael Baden magánorvos, patológus 
is. A The New York Times című lap idézte 
New York város egyik, neve elhallgatását 
kérő tisztségviselőjét, aki azt mondta: 
Sampson doktor azt valószínűsíti, hogy 
Jeff rey Epstein felakasztotta magát, 
de ennek megerősítésére még további 
információkra van szüksége. Az ember-
kereskedelem és kiskorúak megrontása 
vádja miatt korábban előzetesbe került 
Epsteinre szombatra virradóra találtak rá 
manhattani börtöncellájában.

Hollywoodi sztár állt az Olaszorszá-
got évek óta ostromló bevándorlók 
mellé, de Richard Gere szolidaritási 
akciója közvetett módon akár nö-
velheti is az idő előtti választásokra 
készülő Matteo Salvini Liga-vezető 
népszerűségét, aki hamarosan egy 
új koalíció élén miniszterelnök lehet. 
A migráció képezi a központi kérdést 
az itáliai belpolitikában.
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A z összeset elviheti a magángépén 
Hollywoodba, és segíthet nekik a 
villáiban. Köszönjük, Richard! – ez-

zel az ironikus Twitter-üzenettel válaszolt 
az olasz belügyminiszter a leginkább sár-
mőr főszerepei miatt ismert mozicsillag-
nak, miután az megszakította toscanai 
családi pihenését, és az augusztus eleje 
óta a Földközi-tengeren köröző Open Arms 
NGO-hajó fedélzetére sietett, hogy sze-
mélyesen biztosítsa támogatásáról a civil 
szervezeteket és a bevándorlókat. Gere egy 
 PR-videót is készített, amelyen arra kéri a 
hajó kikötését megtiltó olasz kormányt, 
hagyja abba az „emberek démonizálását”, 
és inkább segítsen rajtuk. A világhírű szí-
nész Matteo Salvini olasz belügyminiszter 
kormányát Donald Trump amerikai elnö-
kéhez hasonlította. 

A szóban forgó civil hajó egyébként 
a sokadik az elmúlt hónapokban, amely a 
Földközi-tengeren körözve próbál nyomást 
gyakorolni Olaszországra, illetve Máltára, 
hogy fogadja be a fedélzetén lévő migrán-
sokat. Matteo Salvini nyomatékosította, 
erről szó sem lehet, a hajónak az olasz 
partok helyett más uniós tagállamban 
kell kikötnie. Az olasz szenátus nemrég 
jóváhagyta azt a Salvini nevével fémjelzett 
törvénycsomagot, amely a migránsokkal 
érkező civil hajók kitiltását célozza, magas 
pénzbüntetést kiszabva azokra a kapitá-
nyokra, akik ellenszegülnek a törvénynek. 

Szomráky Béla Olaszország-szakértő 
úgy látja, hogy megalázzák és hiteltele-
nítik az olasz államot azok a migránsokat 
mentő hajók, amelyek engedély nélkül 
lépnek be az ország területére. A szakértő 
azt mondta: ezekkel az illegális cselek-
ményekkel a civilek általában a jogálla-
mot támadják. Eközben Matteo Salvini 
miniszterelnök-helyettes, belügyminisz-
ter következetes, kemény politikája egyre 
népszerűbb Olaszországban – tette hozzá 
Szomráky. A római politika erős embere 
múlt pénteken jelentette be, hogy „meg-
szűnt a parlamenti többség”, és emiatt 
új választások kiírására van szükség 
Olaszországban. Salvini ugyanakkor bi-
zalmatlansági indítványt kezdeménye-
zett Giuseppe Conte kabinetje ellen. Az 
olasz kormánykoalíció tavaly júniusban 
alakult, miután az Öt Csillag Mozgalom 
szövetségre lépett a Ligával. Az olasz bel-
ügyminiszter által vezetett Liga a májusi 
európai parlamenti választásokon a leg-
nagyobb párttá lépett elő, támogatottsága 
jelenleg meghaladja a 36 százalékot. 

Szomráky Béla elemző a magyarországi 
InfoRádióban azt mondta, szinte biztos, 
hogy kiírják majd a választást Olaszor-
szágban, amelyen jó esélye van a győze-
lemre a Ligát vezető Matteo Salvininek. Az 

Olaszország-szakértő szerint Salvini az 
Olasz Testvérek pártjával léphet majd koa-
lícióra. Arra természetesen nincs garancia, 
hogy a kormányfővé avanzsáló jelenlegi 
belügyminiszter képes lesz Olaszország 
gazdasági helyzetét rövid időn belül po-
zitív irányba terelni, ráadásul a nemzet-
közi téren is politikai nehézségekkel kell 
megküzdenie, de az biztos, hogy eltökélt, 
emelte ki Szomráky Béla. Emlékeztetett: a 
Liga vezetője egyébként egy, a magyarhoz 
hasonlító, gyors adócsökkentést eredmé-
nyező gazdaságpolitikát szeretne elindíta-
ni, amit mindenki ellenez Olaszországban. 
Mindenesetre a jelenlegi felállás megítélé-
sében mindenki egyetért: hogy ez így nem 
mehet tovább, úgyhogy, tetszik, vagy sem, 
most már Salvini kezében lesz Olaszország 
sorsa és a nagy döntések. A szakértő biz-
tosra veszi, hogy az olasz államfő ki fogja 
írni a választást. Augusztus 21. lehet az az 
időpont, amikor a parlament megerősíti a 
válságot azzal, hogy nem szavaz bizalmat 
a jelenlegi kormánynak, amit ugye maga 
Salvini vont meg a saját kabinetjétől. Az 
pedig bőven elég lesz Salvininek, hogy ha 
nem is kap elég szavazatot, az Olasz Test-
vérek 5–7 százalékos támogatottságával 
egy erős kormányt tudjon összeállítani, 
jegyezte meg Szomráky Béla.

EMELKEDŐBEN A BEVÁNDORLÁSELLENES ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELŐ SALVINI NÉPSZERŰSÉGE

Richard Gere, az olasz „kampányarc”
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M iközben a kormány vezető erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői 

tegnap késő délután ültek össze, hogy a 
koalíció jövőjéről tanácskozzanak, mert a 
kisebbik koalíciós partner Liberálisok és De-
mokraták Szövetsége (ALDE) egy sor feltételt 
– többek között a Pro Románia kormányba 
való bevételét – támasztott a közös kormány-
zás folytatásához, Călin Popescu-Tăriceanu, 
az ALDE elnöke ultimátumot adott a PSD-
nek. Az ALDE délután közleményben tudat-
ta: Tăriceanu a kormányülés előtt egyeztetett 
Viorica Dăncilă miniszterelnökkel, akivel 
közölte, a kormányban maradás érdekében 
meg kell reformálni az állami intézménye-
ket, új kormányprogram szükséges, vala-
mint a kormány szerkezetének átalakítása. 
Az ALDE elnöke augusztus 20-áig adott 
határidőt a kormányfőnek az intézkedések 
kidolgozására. A közleményben a költség-
vetés-kiigazítást is bírálták, amely szerintük 
megszegte a jelentős infrastrukturális beru-
házások fi nanszírozásának növelésére vo-
natkozó PSD-s ígéretet. Dăncilă úgy reagált: 
szerinte nem bomlik fel a koalíció, és a pár-

beszéd, az alku fontosságát hangsúlyozta. 
Közben Victor Ponta, a Pro Románia elnöke 
is elmondta, hogyan képzelné el a PSD-vel 
és az ALDE-val való együttműködést. A volt 
miniszterelnök vasárnap este a România 
Tv-nek kifejtette: pártja akkor támogatná a 
kormányt, ha annak szerkezete átalakulna, 
és új kormányprogrammal állna elő. Kifejtet-
te: nem feltétlenül akar kormányra kerülni, 
és elsősorban arra kíváncsi, sikerül-e a PSD-
nek megváltoznia. Elmondta, az ALDE-t is 
arról tájékoztatta: amennyiben sikerül a kor-
mány szerkezetének módosítását és egy új 
kormányprogram kidolgozását kicsikarnia 
a PSD-ből, illetve azt, hogy egyetlen, közös 
államfőjelöltet állítsanak, akkor szó lehet ar-
ról, hogy pártja támogassa a kabinetet. „Van-
nak törvénytervezeteink, a 114-es kormány-
rendelet visszavonását akarjuk, de egyetlen 
minisztériumot sem kértünk. (…) Ha valami 
jót akarnak tenni, akkor gond nélkül kormá-
nyozhatunk” – mondta Ponta. Azt is hozzá-
tette: a PSD-n belül is belharcok zajlanak, 
van két-három olyan személy, aki „ki akarja 
törni” Viorica Dăncilă pártelnök-kormányfő 
nyakát. Egy másik ALDE-tag volt PSD-s mi-
niszterelnök, az ALDE jelenlegi EP-képvise-

lő, Mihai Tudose tegnap úgy kommentálta 
Ponta kijelentéseit, hogy az elnök világossá 
tette: a Pro Románia nem akar kormányra 
kerülni a Dăncilă-kabinetben, és túlzásnak 
nevezte, hogy az ALDE a Pro Románia „kerí-
tőjévé” vált. Mint ismeretes, Ponta korábban 
a PSD elnöke és miniszterelnök is volt, ám 
az elnökválasztás 2014-es elvesztése után 
elvesztette tisztségét. A párt irányvonalával 
elégedetlen politikus létrehozta a Pro Romá-
nia pártot, amely elsősorban a PSD-ből kilé-
pett politikusokból áll.

Tăriceanu, az ALDE elnöke múlt héten je-
lentette be, hogy tárgyal a Pro Romániával 
a két párt szorosabb együttműködéséről, 
a parlamenti frakciók egyesítéséről, amely 
nyomán a harmadik legnagyobb parlamenti 
erővé válnának. Ennek nyomán a kormány-
zásba is be kívánják vonni a volt szociálde-
mokrata kormányfő pártját. A PSD és az 
ALDE között annak nyomán élesedett ki a 
koalíciós válság, hogy a PSD saját államfő-
jelölt állításáról döntött ahelyett, hogy közös 
jelöltként Tăriceanut támogatná. Az ALDE 
emellett a PSD által kidolgozott költségve-
tés-kiigazítással sem ért egyet. Ezért az is föl-
merült, hogy az ALDE kilép a kormányból.

Ultimátumot adott Dăncilának Tăriceanu

Ellenfelek. Matteo Salvini nem nézi jó szemmel Richard Gere „jóemberkedését”




