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November 14-én hallgatják meg
a biztosjelölteket
November 14-én hallgatják meg az új 
francia, magyar és román biztosjelöltet 
az Európai Parlamentben (EP), ameny-
nyiben sikerrel veszik az első akadályt, 
és a jogi szakbizottság két nappal 
korábban nem állapít meg esetükben 
összeférhetetlenségeket – közölte pén-
teken a képviselő-testület szóvivője. 
Jaume Duch arról számolt be a Twitte-
ren, hogy az EP jogi bizottsága, amely a 
budapesti és a bukaresti kormány első 
jelöltjét is elutasította, kedden délelőtt 
ül össze, hogy megvizsgálja a három új 
megnevezett, a francia Thierry Breton, 
a magyar Várhelyi Olivér és a román 
Adina Vălean pénzügyi érdekeltségeit, 
illetve esetleges összeférhetetlenségeit. 
Ha mindhárman szabad utat kapnak, 
s ez a legtöbbek szerint valószínű, 
akkor ezután következnek csütörtökön 
a meghallgatások a nekik szánt port-
fóliókkal foglalkozó EP-szakbizottsá-
gokban – ezen bukott el az első francia 
biztosjelölt –, itt bizonyítaniuk kell 
rátermettségüket és szakmai felkészült-
ségüket.

Berlin szerint erősödik az illegális
migráció a balkáni útvonalon
Erősödik az illegális migráció a balkáni 
migrációs útvonalon a német szövetségi 
belügyminisztérium egy belső elemzése 
szerint – írta a Welt am Sonntag című 
vasárnapi német lap. A tárca elemzése 
szerint a migrációs folyamatok alaku-
lását jelző valamennyi mutató – köztük 
a regisztrált illegális határátlépések 
száma és a menedékjog iránti kérelmek 
száma – alátámasztja, hogy a Törökor-
szágból induló és Görögországon keresz-
tül húzódó útvonalon fekvő balkáni 
országok mindegyikében erősödött a 
migrációs nyomás 2018-hoz és 2017-hez 
képest. Jelenleg nagyjából 12 ezer olyan 
ember tartózkodik a térségben, aki me-
nedékjogot kíván szerezni Nyugat-Eu-
rópában. Többségük, nagyjából 7000 
ember Bosznia-Hercegovinában van.

Német államfő: új falak épülnek
Németországban, le kell dönteni őket
Új falak választják el az embereket 
egymástól Németországban, láthatat-
lan falak, amelyek csalódottságból, 
dühből, gyűlöletből, szótlanságból és 
elidegenedésből állnak, ezeket a néme-
tek építették saját maguknak, és ledön-
teni is csak ők tudják őket – mondta 
Frank-Walter Steinmeier német államfő 
szombaton Berlinben a Brandenburgi 
kapunál több százezer ember előtt a 
német fővárost kettéosztó fal ledön-
tésének 30. évfordulójára rendezett 
ünnepségsorozat legnagyobb szabású, 
záró eseményén. A szövetségi elnök 
sürgette Németország lakóit, hogy ne 
tétlenül szemléljék a társadalmukat 
megosztó új falakat és ne csupán pa-
naszkodjanak miattuk, hanem kezdje-
nek hozzá lebontásukhoz.

Meggyaláztak egy zsidó temetőt
Dániában
Több mint nyolcvan sírt gyaláztak meg 
a nyugat-dániai Randers zsidó temetőjé-
ben. A sírköveket zöld festékkel öntötték 
le, néhányat közülük le is döntöttek 
– közölte a dán rendőrség tegnap. A te-
metőgyalázást szombaton jelentették, 
de egyelőre nem tudni, mikor követték 
el. A rendőrség az ügyben nyomozást 
indított. A randersi zsidó temető a 19. 
század elején nyílt meg, ott volt akkor 
Dánia második legnagyobb, mintegy 
kétszáz tagú zsidó közössége.

„Eltűnt” elnökjelölt

A választást közvetlenül megelőző 
időszak nem szűkölködött a kevésbé 
esélyes államfőjelölteket érintő inci-
densekben. Ninel Peiát, a nacionalista 
Román Nemzet Pártja jelöltjét – aki 
még PSD-s képviselőként többek között 
a magyarokat tette felelőssé a buka-
resti Colectiv nevű klubban 64 embe-
réletet követelő tűzvészért – péntekre 
virradóra találták meg, miután a jelöl-
tek biztonságáért felelős kormányőrség 
csütörtökön jelezte, hogy az éppen Ko-
lozsváron tartózkodó politikus eltűnt. 
Peia nem válaszolt a telefonhívásokra 
sem – végül péntekre virradóra a mold-
vai Putnán, egy kolostorban bukkantak 
rá, ahova imádkozni ment. Egy másik 
jelölt, Viorel Cataramă esetében pedig 
éppen csütörtökön este tette közzé a 
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos 
Tanács (CNSAS), hogy nem volt a kom-
munista titkosrendőrség ügynöke, és 
nem tekinthető úgy, hogy együttműkö-
dött volna vele, ugyanakkor informátor-
nak minősül, mivel jelentéseket írt.

Orbán Viktor: a magyar külpolitika nemzeti alapon áll

A magyar külpolitika nemzeti alapon áll – szögezte le Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök annak kapcsán, hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr András arra buzdította az 
erdélyi magyarokat, hogy Dan Barnára, az USR jelöltjére szavazzanak. A miniszterelnök 
pénteken a Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta: ez az SZDSZ gondolkodására, 
a nemzetközi kozmopolita életszemléletre épülő külpolitika. Ezzel szemben „a mienk 
nem ilyen, mert mi nemzeti alapokon állunk” - szögezte le. Fekete-Győr az Azonnalinak 
nyilatkozva azt állította: az USR–PLUS-nak komoly kisebbségvédelmi programja is van – 
ami nem felel meg a valóságnak. Ezt a politikus el is ismerte a Maszol.ro portálnak. „El 
kell ismernem, hogy tévedtem a kérdésben, hiszen írásban még nem publikálta az USR-
PLUS a kisebbségeket érintő programját, de egy kifejezetten ezzel a témával foglalkozó 
USR munkacsoport dolgozik az előterjesztésen. Látom a jó szándékot a részükről, és azt, 
hogy hajlandóak lennének a párbeszédre ebben a kérdésben” – mondta a politikus.

KOLOZS, BRASSÓ ÉS SZEBEN MEGYÉBEN SOKAN VOKSOLTAK, A SZÉKELY MEGYÉKBEN KEVESEBBEN

Alacsony magyar érdeklődés
Miközben Erdély középső és déli 
részén, illetve Dél-Romániában 
élénk volt a szavazókedv az államfő-
választás tegnapi első fordulójában, 
a székely megyékben és Szatmárban 
alacsonyabb volt a részvételi arány.
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A jelentős magyar lakossággal rendel-
kező megyékben az országostól el-
maradó választási részvétel mellett, 

különösebb incidensek nélkül zajlott teg-
nap Romániában az államfőválasztás első 
fordulója, amelynek az volt az újdonsá-
ga, hogy a külföldi szavazókörökben már 
péntek óta zajlott voksolás, hogy ezzel is 
megpróbálják csökkenteni a szavazókörök 
előtt kialakuló sorokat. A Központi Válasz-
tási Bizottság (BEC) által közzétett adatok 
szerint összesen 18 217 156 választópolgárt 
vártak az urnákhoz, este fél hétkor 43,92 
százalékos volt a részvételi arány, ami azt 
jelenti, hogy 8 002 282 polgár szavazott.

Több párt is élt azzal a lehetőséggel, 
hogy a külföldi szavazást is kampányra 
használja: a nemzeti liberális párti (PNL) 
európai parlamenti képviselő, Rares Bog-
dan pénteken Rómában, Eugen Tomac, a 
Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke pedig 
ugyancsak pénteken Chişinăuban szava-
zott. Az első két napon több mint 270 ez-
ren szavaztak a külföldi szavazókörökben 
– ez közel másfélszer annyi voks, mint a 
2014-es elnökválasztás első fordulójában. 
Tegnap délutánra pedig megdőlt a rekord: 
négy óra előtt húsz perccel meghaladta a 
félmilliót a külföldön voksolók száma. A 
már délután – kampánycsendet sértve – 
megszellőztetett exit poll felmérések Klaus 
Johannis államfő győzelmét vetítették elő, 
a második fordulóba jutást érő második 
helyért Viorica Dăncilă, a PSD és Dan Bar-
na, az USR elnöke vívott szoros küzdelmet.

A normalitásra és a változásra
szavaztak a jelöltek
A jelöltek, illetve a politikai pártok veze-
tői a voksolás fontosságát hangsúlyozták, 
amikor a sajtó jelenlétében leadták szava-
zatukat. Klaus Johannis hivatalban levő 
államfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
jelöltje a reggeli órákban adta le szavazatát 
Bukarestben, rendkívül fontosnak nevezte 
a választás napját az ország és saját maga 
számára, és azt mondta: „egy normális Ro-
mániáért” szavazott. Az elnök egyébként 
a nap folyamán a PNL székházába is el-
látogatott. Egyik legfőbb kihívója, Viorica 
Dăncilă volt miniszterelnök, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke szerint „a jólét, 
a szavatolt jogok, a biztonság és méltóság” 
Romániájára, valamint a nyugdíjak és bé-
rek csökkentése és a megszorítások ellen 

szavazott. A másik kihívó, Dan Barna, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke azt mondta: a változásra szavazott, 
amelynek nem öt vagy tíz év múlva kell el-
kezdődnie, hanem most.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és 
államfőjelöltje úgy fogalmazott, miután 
Csíkkarcfalván leadta szavazatát: arra sza-
vazott, hogy a következő években, évtize-
dekben legyen nagyobb tisztelet az állam 
részéről a polgár iránt. „Legyen nagyobb 
tisztelet a magyarok és a románok között. 
Legyen bizalom és kevesebb előítélet, 
hogy ezt az országot jobb országgá tehes-
sük. Azért szavaztam ma, hogy egy erős 
közösségnek az erejét felmutassuk. A mai 

választás nemcsak a jelöltekről szól, ha-
nem a közösségről is” – mondta Kelemen.

Ludovic Orban miniszterelnök, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) elnöke is azt 
mondta: a normális, fejlett, erős, a világ-
ban tiszteletnek örvendő Romániára sza-
vazott, ahol a szabadságjogokat szentnek 
tekintik, és minden polgárnak esélye van 
a sikerre. A Népi Mozgalom Párt (PMP) 
államfőjelöltje, Theodor Paleologu a „tisz-
telet Romániájára” szavazott a vasárnapi 
elnökválasztás első fordulójában. Nyilat-
kozatában azt mondta, a román állam-
polgároknak ki kell követelniük maguk-
nak a tiszteletet vezetőik részéről. Cătălin 
Ivan, az Alternatíva a Nemzeti Méltóságért 
(ADN) államfőjelöltje azt mondta: alter-
natívát óhajt kínálni a jelenlegi politikai 
osztályra. Egyben csalódottságának adott 
hangot amiatt, hogy a választási kam-
pányt „elborította” a politikai válság.

A voksolás amúgy különösebb inciden-
sek nélkül zajlott, néhány helyen hiányzott 
a szavazópecsét, illetve olyan szavazókör 
is akadt, ahol megpróbálták befolyásolni 
a választópolgárokat. Kisebb botrány tört 
ki, amikor az egészségi állapota miatt az 
otthonába mozgóurnát kérő volt szociál-
demokrata államfő, Ion Iliescu adta le a 
voksát. A választási bizottság mozgóurná-
val Iliescu otthona felé tartó tagjait meg-
látva a baloldali kormány ellen létrehozott 
Rezist mozgalom egyik közismert arca, 
Moroșanu botrányt okozott: szitkozódni 
kezdett az utcán. Akkor sem hagyta abba, 
amikor a rendőrök igazoltatni akarták, így 
végül leteperték, majd garázdaság miatt 
1500 lejes bírságot róttak ki rá. Toma Petcu 
volt energetikai minisztert fi gyelmeztetés-
ben részesítették, mert a kampánycsendet 
megsértve közösségi oldalára feltöltötte a 
szavazólapjáról készült fényképet, ame-
lyen látható volt, melyik jelöltre voksolt.

Nem tolongtak az urnáknál
a székelyek
A magyarok körében egyébként a jelek 
szerint nem volt akkora a szavazókedv, 
mint a román vidékeken: a magyarlakta 
megyékben délig alacsony volt a részvétel, 
és ez délután sem sokat változott. Hargita, 
Kovászna és Szatmár megye is a sereghaj-
tók közé tartozott, Biharban, Marosban és 
Szilágyban az országos átlagot közelítette 
a részvétel, míg Ilfov, Kolozs és Brassó me-
gyében nagy volt a szavazókedv. Erdélyben 
Brassó, Szeben és Kolozs megyében éltek 
az átlagosnál többen választójogukkal. A 
Kárpátokon túli területeken Ilfov, Argeş és 
Konstanca megyékben vettek részt kiemel-
kedően sokan a választáson.
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Államfő kerestetik. Nem mindenhol volt nagy a szavazókedv az országban




