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Washington: a NATO-ban nincs
helyük orosz fegyverrendszereknek 
A NATO-ban nincs helyük orosz fegy-
verrendszereknek, és Törökország 
szankciókat kockáztat vásárlásukkal 
– jelentette ki Robert O’Brien amerikai 
nemzetbiztonsági tanácsadó vasárnap.  
A CBS televíziónak adott interjújában 
leszögezte: „a NATO-ban nincs helye 
Sz–400-as rakétáknak, és nincs helyük 
jelentős orosz fegyvervásárlásoknak”. 
Hozzáfűzte: Donald Trump amerikai 
elnök ezt világosan közölni fogja Recep 
Tayyip Erdogan török államfővel, aki a 
héten Washington vendége lesz. A négy 
rakétaalrendszerből álló Sz–400-as 
orosz légvédelmi rakétarendszert még az 
1990-es években fejlesztették ki. Török-
ország ilyenek megvásárlásáról kötött 
szerződést Moszkvával, és júliusban 
megkapta az első szállítmányt, de még 
nem aktiválta a rendszert. Washington 
már korábban is nehezményezte az ügy-
letet és válaszul befagyasztotta Ankara 
részvételét az amerikai F–35-ös harcire-
pülő-programban, vagyis nem ad el a 
törököknek F–35-ös vadászbombázókat.

Elfognák a lemondott
Evo Morales bolíviai exelnököt?
Evo Morales lemondott bolíviai elnök 
helyi idő szerint vasárnap este közölte a 
Twitteren, hogy „törvénytelen” elfogató-
parancsot adtak ki ellene, a házát pedig 
„erőszakos csoportok” támadták meg. 
„Egy rendőr nyilvánosan bejelentette, 
arra utasították, hogy hajtsa végre az 
ellenem kiadott törvénytelen elfogató-
parancsot” – írta a lemondott Morales 
a közösségi oldalon. „Elpusztítják a jog-
államot azok, akik a puccsért felelősek” 
– tette hozzá a baloldali politikus. Luis 
Fernando Camacho, az ellenzék egyik 
vezetője pár perccel korábban szintén 
arról írt a Twitteren, hogy Morales ellen 
elfogatóparancsot adtak ki, és a katona-
ság. valamint a rendőrség is keresi a volt 
elnököt. Nem sokkal később a bolíviai 
rendőrség hivatalosan cáfolta Morales 
állítását, és közölték: nincs érvényben 
elfogatóparancs a volt elnök ellen. Vasár-
nap felgyorsultak az események a hetek 
óta forrongó andoki országban, ahol a 
tiltakozásokban három ember meghalt 
és csaknem négyszázan megsebesül-
tek. Morales vasárnap este jelentette be 
lemondását, miután a rendőrség és a 
hadsereg vezetője is távozásra szólította 
fel. Lemondását megelőzően nem sokkal 
még a választások megismétlését jelen-
tette be, miután az Amerikai Államok 
Szervezete súlyos szabálytalanságokról, 
egyértelmű manipulációról számolt be 
az októberi voksoláson, és az eredmény 
megsemmisítésére szólította fel La Pazt. 
Pár órával később bejelentette lemon-
dását a kormány több minisztere és a 
képviselőház, majd a szenátus elnöke is.

Spanyolország: győztes szocialisták,
kérdéses kormányalakítás 
A parlamenti választásokat a Spanyol 
Szocialista Munkáspárt (PSOE) nyerte   
– jelentette be Isabel Celaá kormány-
szóvivő vasárnapi esti madridi sajtótájé-
koztatóján a szavazatok 94,9 százalékos 
feldolgozottságánál. A nem hivatalos 
végeredmény szerint a jelenlegi ügy-
vezető kormánypártra a választók 28,6 
százaléka szavazott. Második helyen 
végzett a konzervatív Néppárt a szava-
zatok 20,78 százalékával. A legtöbbet a 
bevándorlásellenes VOX párt erősödött; 
15,12 százalékos, 3,4 millió választó 
támogatásával 52 mandátumot nyertek, 
több mint a dupláját eddigi képviselői 
helyeiknek.

Klaus Johannis nyert a megyék többségében

Vasárnap 24 óráig a szavazásra jogosult állampolgárok 47,77 százaléka adta le 
voksát az államfőválasztás első fordulójában – derül ki a Központi Választási Iro-
da (BEC) honlapjáról. Ez minden idők legalacsonyabb első fordulós részvételi ará-
nya az országban. Városon 48,54 százalékos, vidéken 46,49 százalékos részvételt 
jegyeztek 24 órakor. Magas részvételi arányt regisztráltak Ilfov (63,13 százalék), 
Kolozs (59,20 százalék) és Szeben megyében (53,76 százalék), a legkevesebben 
Vaslui (35,47 százalék), Kovászna (37,02 százalék) és Szatmár megyében (37,68 
százalék) járultak az urnákhoz. Klaus Johannis 28 megyében győzött, Viorica 
Dăncilă 10-ben – kilenc dél-romániai megyében, valamint Botoșani-ban (vagyis a 
korábban zömmel a PSD-hez húzó Moldva most jobbra szavazott), míg Kelemen 
Hunor két megyében – Hargitában és Kovásznában – végzett az élen. Johannis 
került az élre Bukarestben is.
A BEC szerint az államfőválasztás első fordulójában a 45 és 64 év közötti korosztály 
jelent meg legnagyobb számban az urnáknál, ezt követi a 65 év fölötti korosztály, 
majd a 35–44 év közöttiek, illetve a 25 és 34 év közöttiek. A legkisebb arányban a 
18 és 24 év közötti korosztály élt szavazati jogával. A nemek közti megoszlást tekint-
ve 4,4 millió nő és 4,2 millió férfi  járult vasárnap az urnákhoz.
Az öt évvel ezelőtti államfőválasztás első fordulójában, azaz 2014. november 2-án 
21 óráig a választópolgárok 52,31 százaléka szavazott. Városon 51,64 százalékos, 
vidéken 53,21 százalékos részvételt jegyeztek akkor.

A HIVATALBAN LEVŐ ÁLLAMFŐ ÉS A PSD JELÖLTJE JUTOTT A VÁLASZTÁS MÁSODIK KÖRÉBE

Johannis–Dăncilă-összecsapás jön
A papírformát beigazolva Klaus 
Johannis hivatalban levő államfő 
végzett az élen az elnökválasztás 
vasárnapi első fordulójában, a 
második helyre pedig a PSD jelölt-
je, Viorica Dăncilă futott be, így ők 
mérkőznek meg 24-én a második 
fordulóban.
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K laus Johannis hivatalban levő ál-
lamfő, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) jelöltje Viorica Dăncilával, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, 
egy hónapja leváltott miniszterelnökkel 
mérkőzik meg majd az államfői tisztsé-
gért, miután ők ketten végeztek az élen 
a vasárnapi első fordulóban. Az ország-
ban és külföldön kialakított, összesen 
19 586 szavazókörből lapzártánkig 18 
781 adatait dolgozták fel, ez 95,89 szá-
zalékos feldolgozottságot jelent. Össze-
sen 8 704  44-en szavaztak, ami 44,77 
százalékos részvételi arányt jelent. Az 
érvényes szavazatok száma 8 567 787. Az 
eredmények szerint Johannis 36,91 száza-
lékkal (3 162 105 szavazat) végzett az élen, 
míg Dăncilă 23,45 százalékkal (2 009 045 
szavazat) a második. A nagy vesztes Dan 
Barna, a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) elnöke, aki az USR–PLUS 
jelöltjeként csupán 14,19 százaléknyi vok-
sot kapott (1 215 765 szavazat), így nem 
jutott be a második körbe.

A negyedik helyezett Mircea Diaconu, 
a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 
(ALDE) és a Pro Románia közös jelöltje 9,17 
százalékkal (785 557 szavazat), az ötödik 
Theodor Paleologu, a Népi Mozgalom Párt 
(PMP) jelöltje 5,69 százalékkal (487 785 
szavazat), míg Kelemen Hunor a vok-
sok 4,13 százalékát szerezte meg 353 578 
vokssal. A további sorrend: Ramona Ioa-
na Bruynseels 2,7 százalék (231 642), Ale-
xandru Cumpănașu 1,47 (126 019), Viorel 
Cataramă 0,54 (46 232), Bogdan Stanoevici 
0,42 (36 383), Cătălin Ivan (0,36 (31 192), Ni-
nel Peia 0,33 (28 486), Sebastian Constan-
tin Popescu 0,33 (28 251) és John-Ion Banu 
0,30 (25 747).

Bár a külföldi szavazókörökben nem 
ilyen eredmény született, mivel a külföl-
dön élő románok rendszerint a jobbközép 
pártokra szavaznak, Barna még úgy sem 

érheti utol Dăncilát, hogy a három napra 
nyújtott külföldi voksoláson rekordszámú, 
675 348 ember adta le a voksát. A 838-ból 
825 szavazókörben feldolgozott eredmény 
szerint Johannis a külhoni románok 52,8 
százalékának voksait szerezte meg, míg 
itt a második helyezett Dan Barna 27,5 szá-
zalékkal. Theodor Paleologu 6,4, Mircea 
Diaconu 3,6, Viorica Dăncilă pedig 2,7 szá-
zalékot kapott.

Johannis és Dăncilă is örül
Johannis a PSD fölött aratott történelmi 
győzelemként értékelte az eredményt, 
de Dăncilă is sikerként könyvelte el, 
hogy ő lesz Johannis kihívója. A román 
állampolgárok soha nem szavaztak eny-
nyire világosan a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) ellen, mint vasárnap – jelentette ki 
Johannis az exit poll eredmények ismer-
tetése után. „Győzelem, kedves romá-
nok! Nagyobb győzelmet arattunk a PSD 
fölött, mint bármikor az elmúlt harminc 
esztendőben. A románok soha nem sza-
vaztak ennyire hangsúlyosan és ennyire 
világosan a PSD ellen, és ez egy hatal-
mas lépés Románia számára” – mondta 
Johannis a PNL központi székházában. 
Szerinte román állampolgárok milliói 
szavaztak „egy normális Romániára”, és 
arra, hogy folytassák Románia jó irányba 
terelésének folyamatát. „Közös harcunk 
nem egy pártcímkétől függ, közös har-
cunknak az a célja, hogy a PSD-t végleg 
eltávolítsuk a hatalomból, hogy a PSD ne 

tartsa többé a múlt fogságában Románi-
át. Ma nagy lépést tettünk ebbe az irány-
ba. Ez még nem a végső lépés, még van 
tennivaló” – mondta Johannis, aki egy-
úttal arra kérte a jobboldali pártok szim-
patizánsait, hogy a második fordulóban 
szavazzanak rá.

Viorica Dăncilă a PSD-kormányok által 
hozott jóléti intézkedéseknek tulajdonítot-
ta, és a „példátlan támadásoknak kitett” 
pártja sikereként értékelte választási ered-
ményét. Kifejtette: fontosnak tartja, hogy a 
választás második fordulója előtt kerüljön 
sor egy vitára közte és a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) által támogatott jelölt, Klaus 
Johannis jelenlegi államfő között. Szerinte 
valahányszor ilyen magas állami tisztség a 
tét, vállalni kell a vitát, amelynek a jelen-
tősége esetükben még nagyobb, hiszen Jo-
hannis maga mögött tud már egy államfői 
mandátumot, ő maga pedig miniszterel-
nök volt. A PSD tegnap hivatalosan is vitá-
ra hívta Johannist.

Dan Barna elismerte, hogy az eredmé-
nye kudarcnak tekinthető, és bár az utol-
só percig reménykedett, nem kapott elég 
voksot a második fordulós szerepléshez. 
Hozzátette ugyanakkor: továbbra is „egy 
korszerűsödő és korrupciótól megtisztított 
Romániáért” küzd majd. Az USR elnöké-
vel, Dacian Cioloșsal tartott tegnapi sajtó-
tájékoztatón közölték: a második forduló-
ban Johannist támogatják.

Kelemen: jó az RMDSZ eredménye
Kelemen Hunor elégedettségét hangoz-
tatta az általa elért eredmény láttán, és 
kijelentette: folytatják a harcot a bizal-
matlanság falának lebontásáért. Mint 
mondta, több szavazatot sikerült szerez-
nie, mint 2009-ben vagy 2014-ben. „Ami-
óta külön tartják a parlamenti választást 
az elnökválasztástól, ez jó eredmény” – 
jelentette ki.

 Köszönetet mondott azoknak a magya-
roknak, akik rá szavaztak az első forduló-
ban, és azoknak a román embereknek is, 
„akik meghallották a tisztelet, a bizalom 
üzenetét”. „Büszke vagyok az eredmény-
re: ez nem az én eredményem, hanem 
közösségünké. Egy erős közösségnek a 
hangja, és ezt szeretném megköszönni” 
– fogalmazott Kelemen Hunor. Az RMDSZ 
elnöke megemlítette, a kampány során a 
bizalom, a tisztelet, az emberi méltóság 
üzenetét emelték ki, és azokat a fontos 
célokat hangoztatták, amelyek a jövőről, 
az oktatásról, gazdaságról, környezetvé-
delemről szólnak.

Szemtől szemben. Johannis ezúttal közvetlen ellenfélként mérkőzik meg Dăncilával




