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 » RÖVIDEN

A nemzeti régiókról szóló
kezdeményezés támogatását kérik
Állásfoglalást fogadott el a nemzeti 
régiókról szóló európai polgári kezde-
ményezéssel kapcsolatban a magyar 
parlament nemzetiösszetartozás-bizott-
sága. A bizottság az állásfoglalásban 
felhívja az anyaországi és a külhoni 
nemzetrészekben élő magyarokat, hogy 
a polgári kezdeményezést aláírásukkal 
minél nagyobb létszámban támogas-
sák. Az egyhangú döntéssel elfogadott 
állásfoglalásban rögzítették: a nemzeti 
összetartozás bizottsága üdvözli a Szé-
kely Nemzeti Tanács által elindított eu-
rópai polgári kezdeményezést, melynek 
lényege, hogy az Európai Unió kohéziós 
politikája kezelje megkülönböztetett 
fi gyelemmel azokat a régiókat, amelye-
ket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő régióktól.

Az Európai Parlament jogi bizottsága
továbbengedte a biztosjelölteket
Nem állapított meg összeférhetetlenséget 
az új francia, magyar és román biztos-
jelölt esetében keddi ülésén az Európai 
Parlament (EP) jogi szakbizottsága, így 
folytatódhat a jóváhagyási folyamat a 
képviselő-testületben. Erről Szájer József 
fi deszes képviselő számolt be Brüsszel-
ben, miután a testület megvizsgálta a 
francia Thierry Breton, a magyar Várhelyi 
Olivér és a román Adina Vălean pénzügyi 
érdekeltségeit, illetve esetleges össze-
férhetetlenségeit. A következő lépés a 
három jelölt meghallgatása lesz csütör-
tökön a nekik szánt tárcákkal foglalkozó 
EP-bizottságokban. Alkalmasságukat 
háromórás kérdezz-felelek során pró-
bálják felmérni. Az érintettek 15 perces 
bevezetőit követi 25 kérdés a képviselők 
részéről. Adina Vălean egyébként tegnap 
megkapta a bukaresti parlament szakbi-
zottságainak jóváhagyását is.

Megbukott a moldovai kormány
Bizalmatlansági indítvánnyal megbuk-
tatta a parlament tegnap a Nyugat-barát 
Maia Sandu vezette moldovai kormányt. 
Az indítványt pénteken nyújtotta be a 
Sanduval koalícióban kormányzó, orosz-
barát Szocialista Párt, miután Sandu 
nem tett le az ügyészség működését sza-
bályozó törvény módosításáról. Sandu a 
módosítást a korrupció elleni küzdelem 
fontosságával indokolta.

Szabadulna a börtönből Dragnea
Rövid látogatást tett tegnap a legfelsőbb 
bíróságon Liviu Dragnea, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) május végén hivatali 
visszaélésre való felbujtás miatt három és 
fél év szabadságvesztésre ítélt és korábbi 
ítélete miatt azonnal be is börtönzött volt 
elnöke. Dragnea az ítélet megsemmisí-
tését kérte, erről szólt volna a tárgyalás, 
amelyet végül Dragnea kérésére decem-
ber 10-ére halasztottak, mivel ügyvédet 
akar fogadni. A volt pártelnök bebörtön-
zése óta először került kamerák elé, és 
mint kiderült, alaposan megváltozott: 
lenyírta a védjegyévé vált bajszát.

Izrael háborús készültséget rendelt el 
Háborús készültséget rendeltek el tegnap 
Izrael déli részén, a helyi rádió arra 
szólította fel az embereket, csak akkor 
utazzanak Tel-Avivba és környékére, 
ha feltétlenül szükséges. Éjszaka Izrael 
leszámolt az Iszlám Dzsihád terror-
szervezet gázai vezetőjével, Bahá Abu 
al-Attával, a múlt pénteki gázai rakétatá-
madások felelősével. A csapásra válaszul 
a Gázai övezetből rakétákkal támadták 
meg a környező izraeli területeket.

Körvonalazódik az első forduló végeredménye

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Klaus Johannis a szavazatok 37,49 százalékát 
szerezte meg az államfőválasztás vasárnapi első fordulójában, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) jelöltje, Viorica Dăncilă a voksok 22,69%-át, míg az USR–PLUS választási szövet-
ség jelöltje, Dan Barna a 14,73%-át kapta. Az összesen 19 586 szavazókörzetből 19 407 
adatait összesítették 19.30-ig, ami 99,09%-os feldolgozottságot jelent. Hátravolt még 
179 külföldi szavazókör adatainak összesítése. Johannis 3 381 848 szavazatot (37,49%) 
kapott az első fordulóban, Dăncilă 2 047 141 voksot (22,69%), Barna 1 329 161 szavaza-
tot (14,73%) szerzett. A további sorrend: Mircea Diaconu (UN OM Szövetség) – 8,96% 
(808 380 voks), Theodor Paleologu (Népi Mozgalom Párt) – 5,70% (514 607), Kelemen 
Hunor (RMDSZ) – 3,95% (356 199), Ramona-Ioana Bruynseels (Humanista Erő Pártja) – 
2,67% (240 896), Alexandru Cumpănaşu (független jelölt) – 1,51% (136 654), Viorel Cata-
ramă (Liberális Jobboldal) – 0,53% (48 039), Bogdan Marian Stanoevici (független jelölt) 
– 0,42% (38 332), Cătălin Ivan (Alternatíva a Nemzeti Méltóságért) – 0,36% (32 388), 

Ninel Peia (Román Nép Pártja) – 0,33% (30 211), Sebastian-Constantin Popescu (Új Ro-
mánia Párt) – 0,33% (30 024), John-Ion Banu (Román Nemzet Pártja) – 0,30% (27 190). 

Összesen 9 163 044 állampolgár járult az urnákhoz vasárnap, azaz a választói névjegy-
zékben szereplők 50,11%-a. Az érvényes szavazatok száma 9 021 070, ami a leadott 
voksok 98,45%-át teszi ki. 139 901 szavazatot (1,53%) érvénytelennek nyilvánítottak.

NEM HAJLANDÓ KIÁLLNI NYILVÁNOS VITÁRA AZ ÁLLAMFŐ MÁSODIK FORDULÓS KIHÍVÓJÁVAL

Johannis menekül Dăncilă elől
Mereven elzárkózik Klaus Johannis 
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) at-
tól, hogy az újrázni készülő államfő 
nyilvános vitát folytasson Viorica 
Dăncilă szociáldemokrata pártel-
nökkel az elnökválasztás második 
fordulója előtt.

 » BALOGH LEVENTE

N em hajlandó kiállni nyilvános vitá-
ra Klaus Johannis hivatalban levő 
államfő, a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnökjelöltje a vele együtt második 
fordulóba jutott kihívójával, Viorica Dăn-
cilă szociáldemokrata pártelnökkel. A PNL 
és Johannis több kifogást is felhozott arra, 
hogy Johannis miért nem akar vitázni.

A PSD megkeresését tegnap Dan Mot-
reanu, a PNL kampányfőnöke azzal há-
rította el, hogy Dăncilă elutasította a 
párbeszédet az államfővel a fontos kér-
désekben, például az uniós biztos kijelö-
lésében is, így a vitának nincs értelme, 
az ugyanis csupán olcsó kampánytrükk. 
Közölte: Johannis kampánya ugyanúgy 
folytatódik, mint az első forduló előtt: 
a választópolgárokkal folytatott szemé-
lyes találkozókkal. Motreanu arra hivat-
kozott, hogy egy elnökjelölti vita semmi 
újat nem hozna, a helyzet akkor lenne 
más, ha a PSD jelöltje nem jutott volna 
a második fordulóba. A kampányfőnök 
szerint a PSD-ből hiányzik a párbeszéd 
kultúrája, és sokat ártott Romániának és 

a demokráciának, ezért Johannis inkább 
a választópolgárokkal találkozik.

Ludovic Orban miniszterelnök, a PNL 
elnöke is azt mondta tegnap: Johannis-
nak elsősorban az állampolgárokkal kell 
megismertetnie terveit, és ennek érde-
kében folyamatosan kommunikál velük. 
Hozzátette: ha a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke, Viorica Dăncilă vitát akar, 
vitázzon vele arról, hogy milyen „ka-
tasztrofális állapotokat” hagyott maga 
után a kormányfői tisztségből való me-
nesztésekor. Johannis még hétfőn este 
szintén arról beszélt: a szociáldemokra-

ták megpróbálják mindenféle manőver-
rel magukra irányítani a fi gyelmet, de ő 
a választókkal való találkozásokra akar 
koncentrálni. Elégedetten nyilatkozott 
az első forduló eredményéről. A máso-
dik fordulót előkészítő kampányról azt 
mondta: a fi atalokra fogja irányítani fi -
gyelmét, hogy az urnáknál való nagyobb 
részvételre bírja őket. Lia Olguţa Vasiles-
cu, a PSD kampányfőnöke még hétfőn 
levélben fordult a Nemzeti Liberális Párt 
kampányfőnökéhez, Dan Motreanuhoz, 
kérve, hogy legalább két nyilvános vitát 
szervezzenek a második fordulóba ju-
tott két államfőjelölt, Viorica Dăncilă és 
Klaus Johannis között.

Johannis amúgy nem volt mindig ilyen 
fi nnyás az államfőjelölti vita kapcsán: 
2014-ben folyamatosan ostromolta Vic-
tor Pontát, a PSD akkori államfőjelöltjét, 
hogy az álljon ki nyilvános vitára vele. 
Akkor úgy fogalmazott: Pontának fel kell 
hagynia a „trükközéssel, és legyen bá-
torsága az érvek korrekt ütköztetésére”, 
amelyben egyik fél sem indul illegitim 
előnnyel. „Meg kell állapítanom, hogy 
Ponta úr a szokásos arroganciával viszo-
nyul a kampányvitához, amely szüksé-
ges, és a polgárok is várják, akik kíván-
csiak a jelöltek terveire” – vélekedett 
akkor Johannis. Dăncilă tegnap a szemé-
re is vetette a hivatalban lévő államfőnek 
a következetlenséget.
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Vita a vitáról. Johannis öt éve még fontosnak tartotta a jelöltek közötti verbális összecsapást

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A történelmi tények tiszteletben tartása 
nem lehet revizionizmus – jelentette ki 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter az Országgyűlés nemzetiösz-
szetartozás-bizottságának tegnapi ülésén. 
A politikus a bizottság előtti éves meghall-
gatásán kiemelte: ugyanannak a történel-
mi eseménynek lehet teljesen különböző 
az értékelése más-más szemszögekből, de 
Magyarország elvárja annak tiszteletben 
tartását minden szomszédos országtól, 
hogy bizonyos történelmi eseményekre úgy 
emlékezik, mint amelyek „a magyar törté-
nelem legszomorúbb lapjaira” tartoznak.

Azt is mondta: a magyar nemzeti közös-
ségek helyzete a Kárpát-medencében ál-
talánosságban véve jobb, mint öt éve volt, 
de még sok megoldásra váró kérdés van. 
A külpolitika egyik legfontosabb területe a 

nemzetpolitika. Mivel Magyarország olyan 
ország, ahol az ország és a nemzet határai 
nem esnek egybe, a nemzetpolitikának a 
külpolitika fókuszában kell állnia – közölte 
az MTI beszámolója szerint.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a szomszé-
dos országokkal kapcsolatban a külpolitikai 
stratégia megfogalmazásakor az a cél, hogy 
az adott országban élő magyar nemzeti kö-
zösség helyzetét folyamatosan javítsák, éle-
tét könnyebbé tegyék, valamint elérjék, hogy 
a magyar közösség „ne elválasszon, hanem 
összekössön minket”, és a szomszédos or-
szágok vezetői is így gondolkodjanak erről. 
Kifejtette: el kellett dönteni, hogy a szomszé-
dos országokkal ápolt kapcsolatok vonatko-
zásában először mindenről megállapodnak 
a kisebbségi ügyekben, vagy más területe-
ken építenek sikertörténeteket, hogy aztán 
a kisebbségek nehéz kérdéseit időről időre a 
siker reményével nyissák meg. 

 „A magyar kormány a második straté-
giát választotta, és az elmúlt öt év tapasz-
talatai azt bizonyítják, hogy helyes dön-
tést hozott: a közös sikerek általánosan is 
javítják a magyar közösség helyzetét, és 
esélyt adnak, hogy a kölcsönös bizalom 
alapján nehéz kérdéseket is megvitassa-
nak” – szögezte le a miniszter.

A külügyminiszter hangoztatta: a magyar 
nemzeti közösséget „geopolitikai játszmák 
oltárán nem engedjük feláldozni”, a külpo-
litikai döntések meghozatalakor csak a sa-
ját nemzeti érdekeinket szabad fi gyelembe 
venni. Tudomásul kell venni, hogy emiatt 
rendszeresen nyomás alá kerül a kormány 
– tette hozzá.

Romániával kapcsolatban Szijjártó Péter 
elmondta: az országban hiányzik a politikai 
stabilitás, pedig Magyarország érdeke az 
lenne, hogy stabil politikai vezetés jöjjön 
létre, amellyel meg lehet állapodni.

Szijjártó: a tények tisztelete nem lehet revizionizmus




