Külföld-Belföld

2019. szeptember 4.
szerda

» RÖVIDEN

BELSŐ ELLENTÉTEK FESZÍTIK AZ ALDE-T A KORMÁNYBÓL VALÓ KILÉPÉS MIATT

Összefognák a felvidéki magyarokat
A felvidéki magyar politikai érdekképviseletek összefogását tűzte célul maga
elé az Összefogás néven megalakult új
politikai mozgalom, amelynek terveit
pozsonyi sajtótájékoztatójukon ismertették az alapítók tegnap. A mozgalmat és
annak céljait az alapítók közül ketten –
Orosz Örs, a legnagyobb felvidéki magyar
ifjúsági rendezvény, a Gombaszögi Nyári
Tábor főszervezője és Mózes Szabolcs,
a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója – mutatták be. „A mozgalomnak
alapvetően az a célja, hogy a többfelé
hasadt felvidéki magyar közéletet megpróbálja egyesíteni, mert ez az egyetlen
útja a közösségünk politikai sikerének” – mondta el Orosz Örs. Az okokról
kifejtette: „nem fér bele négy olyan év”,
amikor a felvidéki magyarság parlamenti
képviselet nélkül marad. Az Összefogás
alapítói elmondták: a közös magyar
érdekképviselet érdekében – a lehetséges
partnereket keresve – az elmúlt napokban már megkezdték az egyeztetéseket
a „releváns” felvidéki magyar politikai,
társadalmi és civil szervezetekkel, ezeket
a tárgyalásokat a következő napokban
folytatni fogják. Az Összefogás alapítói
már elkezdték a mozgalmuk bejegyeztetéséhez szükséges tízezer aláírás
összegyűjtését is, s eddig mintegy ezer
aláírást sikerült összegyűjteniük. Orosz
Örs hangsúlyozta: az Összefogás nem
„dezintegráló mozgalom”, vagyis nem
tovább osztani, hanem összefogni akarja
a felvidéki magyar politikai érdekképviseletet, amit az a vállalásuk is mutat,
hogy amennyiben a felvidéki magyar
társadalmon belül nem sikerül legalább
70-80 százalékos konszenzust kiépíteniük, nem indulnak el a választáson.

Kizárással fenyegetik Meleşcanut
Kizárással fenyegette meg Călin
Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke
Teodor Meleşcanut arra az esetre,
ha elfogadná, hogy a PSD őt jelölje a
szenátus élére.
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első ellentétek feszítik a Liberálisok
és Demokraták Szövetségét (ALDE),
miután az alakulat több politikusa
nem ért egyet Călin Popescu-Tăriceanu elnökkel a Szociáldemokrata Párttal (PSD)
eddig fennálló koalíció felrúgásában, illetve azzal, hogy a párt a Victor Ponta volt
PSD-s kormányfő vezette Pro Romániával
lépjen szövetségre. Az ellentéteket tovább
mélyíti a PSD Tăriceanu elleni húzása,
amellyel az ALDE-elnöknek a szenátus éléről történt lemondása után ismét csak egy
ALDE-s politikust, Teodor Meleşcanu volt
külügyminisztert jelölték a felsőház elnöki
tisztségébe. Egyes sajtóértesülések szerint
a PSD-vel való szakítást ellenző szárny
akár arra is készen áll, hogy elmozdítsa a
tisztségéből a pártelnököt.
Az ellentétek miatt Tăriceanu tegnap
megbeszélésre hívta az ALDE több vezetőjét is, majd a párt országos vezető testülete is ülésezett a parlamentben. A találkozón belső források szerint Tăriceanu

arra szólította fel Meleşcanut, hogy utasítsa vissza a felkérést, ő azonban nem
reagált érdemben. Ennek nyomán Meleşcanut kizárással fenyegették meg. Egyúttal Ion Popa szenátor személyében a párt
saját elnökjelöltet nevezett meg. Tăriceanu közölte: Meleşcanu elnöki jelölését és
egyes ALDE-tagok átállásra való kapacitálását a párt elleni támadásnak tekintik
a PSD részéről.
Mint megírtuk, Viorica Dăncilă kormányfő, a PSD elnöke azzal magyarázta
Meleşcanu jelölését, hogy a szenátus elnöki tisztsége az ALDE-nak jár, a PSD pedig
meg akarta mutatni, hogy „a végletekig
korrekt” párt. Ennek ellenére hétfőn nem
sikerült megválasztani az új elnököt. Meleşcanu tegnap kijelentette: esze ágában
sincs visszalépni, mivel így az ALDE garanciát kap arra, hogy korrektül járnak el
vele szemben.
Daniel Zamfi r, az ALDE szenátora még
hétfőn este közölte: azért nem választották meg hétfőn a felsőház új elnökét, mert
Teodor Meleşcanu megválasztását a párt
egyetlen szenátora sem támogatta. Rámutatott: Meleşcanu úgy állt eléjük a bejelentéssel, miszerint a szociáldemokraták felkérték az elnöki tisztség betöltésére, hogy
előzetesen senkivel sem konzultált erről a
pártból. Az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) részéről Radu Mi-

hail szenátor közölte: pártja elfogadhatatlannak tartja Meleşcanu személyét, mivel
külügyminiszterként ő a felelős a májusi
EP-választás külföldi szavazóköreiben bekövetkezett „katasztrófáért”.
Nem támogatja Meleşcanu kinevezését
az RMDSZ sem: Cseke Attila, a szövetség
szenátusi frakcióvezetője tegnap a Mediafax hírügynökségnek leszögezte: az
RMDSZ nem támogatja a kormányt, sőt
egy esetleges bizalmatlansági indítványt
is megszavaz, úgyhogy ez érvényes arra is,
hogy nem támogatják a PSD által megnevezett jelölt kinevezését a szenátus élére.
Szerinte a politikai válság megoldása az,
hogy a kormány távozzék.
Eközben zajlanak az átállások a pártok
között: a szenátus plénuma előtt jelentette be hétfőn Nicolae Marin és Vasile Ilea,
hogy kilépnek a PSD-ből és az ALDE-hoz
csatlakoznak. Ugyanakkor Ilie Niţă szenátor távozott az ALDE soraiból, és a PSD-be
iratkozott be. A HotNews hírportál szerint
az átlépések bejelentése előtt a PSD 69, az
ellenzék pedig 67 szenátorral rendelkezett.
Tăriceanu amúgy még hétfőn bejelentette, hogy az ALDE frakciója Demokrácia
néven működik tovább. Az új felsőházi
elnök megválasztásáig egyébként a szociáldemokrata párti Şerban Valeca látja el a
házelnöki feladatokat. Erről szintén hétfőn
a szenátus házbizottsága döntött.

Bizonyítékokat hamisíthatott a csendőrség
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utyák ellen használatos gázspray-vel fújta le egy csendőrnő még júliusban Vatra
Dornei-en azt a férfit, aki később belehalt az
incidensbe – állítja az áldozat családjának
ügyvédje, aki szerint a csendőrség el akarja
tussolni az ügyet, ennek érdekében pedig
bizonyítékot is hamisítottak. Ioan Marocico, a család jogtanácsosa feljelentést tett a
jászvásári katonai ügyészségen, amelyben
súlyos vádakat fogalmaz meg a csendőrséggel szemben. Eszerint a csendőrnő nem
a csendőrség által használatos gázspray-vel
fújta le a férfit, hanem egy olyannal, amelyet
azért vásárolt, hogy a kutyák ellen védekezzen vele. Ezt abból következtette ki, hogy az
incidensről készült felvételen az látszik: a
csendőrnő más színű dobozú spray-t használ, mint amilyent a csendőrségnél rendszeresítettek. Az ügyvéd egyúttal azt állítja: a nő
nem adta át az általa használt spray-t a nyomozó hatóságoknak, a Vatra Dornei-i csendőrség parancsnoka ugyanis arra utasította,
hogy ahelyett a csendőrség által használatos

Végzetes bevetés. A csendőri akció nyomán a gyerekmolesztálással gyanúsított férﬁelhunyt

dobozt adjon le az ügyészségen. Ennek nyomán bizonyíték eltüntetése és bűnpártolás
miatt feljelentést tett a parancsnok ellen.
Az incidens még júliusban történt, amikor
egy 12 éves kislány édesapja felhívta a 112-es
segélyhívó számot, és bejelentést tett az 50
éves, ittas férfi ellen, aki állítólag szexuáli-

san molesztálta a lányát. A csendőrség ezt
követően őrizetbe akarta venni a férfit, aki
azonban ellenállt, és a csendőrnő azért fújta
le a spray-vel, hogy sikerüljön megbilincselni. A férfi ezt követően rosszul lett, majd a
kórházban elhunyt. A csendőrök ellen bűnvádi eljárás indult.

Johnson: nem halasztjuk az októberi brit kilépést
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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oris Johnson brit miniszterelnök hétfő
este kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó kezdeményezni az Európai Uniónál Nagy-Britannia
október 31-én esedékes kilépésének újbóli
elhalasztását. Hozzátette, hogy nem szeretne előre hozott választásokat kiírni.
A konzervatív párti kormányfő hétfő este
soron kívüli kabinetülést tartott, tekintettel arra, hogy tegnap ült össze először a
nyári szünet után a londoni alsóház, és az
ellenzék vezető ereje, a Munkáspárt máris

összeállított egy törvénytervezetet a megállapodás nélküli Brexit megakadályozására.
A hétfő este közzétett tervezetben szerepel,
hogy ha október 19-ig a parlament nem járul
hozzá bármiféle új Brexit-megállapodáshoz,
és ahhoz sem, hogy a brit EU-tagság megállapodás nélkül szűnjön meg, Johnsonnak
kezdeményeznie kell az EU-nál a kilépés elhalasztását 2020. január 31-ig.
Boris Johnson azonban a Downing Street-i
hivatala előtt hétfő este elmondott nyilatkozatában leszögezte: semmilyen körülmények között nem fogja a Brexit elhalasztására kérni az EU-t, Nagy-Britannia október

31-én mindenképpen kilép az Unióból. A brit
miniszterelnök kijelentette, hogy nem akar
előre hozott választásokat kiírni, azt kívánja,
hogy a Brexit-folyamatot választások nélkül
lehessen végigvinni.
A BBC brit közszolgálati médiatársaság
hétfői értesülése szerint azonban Johnson
kormánya ennek ellenére „aktívan mérlegeli” a választások kiírását, mindenekelőtt
abban az esetben, ha a megállapodás nélküli Brexitet ellenző képviselőknek a héten
sikerül a kormány szándékaival ellentétben
törvényalkotási folyamatot elindítaniuk a
rendezetlen kilépés tilalmára.
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Államfőjelölt: Oroszország a NATO tagja
Jókorát bakizott egy televíziós műsorban Ramona Ioana Bruynseels, a
Humanista Erő Pártjának államfőjelöltje: NATO-tagnak nevezte Oroszországot. A politikusnő – aki a korábban
korrupció miatt szabadságvesztésre ítélt
médiamogul-politikus Dan Voiculescu
befolyása alatt álló párt színeiben indul
a megmérettetésen, hétfőn este a Digi
24 hírcsatornának nyilatkozva az ország
keleti partnereire – Moldovára és Ukrajnára – vonatkozó kérdésre válaszolva
arról beszélt: nem lehet figyelmen kívül
hagyni őket. „Oroszországgal együtt a
NATO részei vagyunk, folytatnunk kell
a kétoldalú gyakorlatokat és a NATO-n
belüli katonai gyakorlatokat” – mondta Bruynseels. A politikusnő Dominic
Bruynseels bankár felesége, korábban
a védelmi minisztérium jogi osztályán
dolgozott, de Viorica Dăncilă miniszterelnök tanácsadója is volt.
Az ukrán parlament eltörölte
a képviselői mentelmi jogot
A kijevi törvényhozás megszavazta
kedden a parlamenti képviselők mentelmi jogának eltörlését tartalmazó
alkotmánymódosítást. Az indítvány
elfogadásához minősített többségre, azaz
a 450 tagú parlamentben legalább 300
képviselő szavazatára volt szükség, ezért
a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló,
egyedül kormányzó Nép Szolgája (Szluha
Narodu) párt önmagában nem tudta
volna keresztülvinni a törvényhozáson.
Végül az előterjesztést 373-an szavazták
meg az ülésteremben jelen lévő 404
képviselő közül. Csak a Moszkva-barát
Ellenzéki Platform – Életért frakciójából
nem támogatta egyetlen képviselő sem,
az összes többi frakció és a függetlenek
zöme is igennel szavazott az indítványra.

