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Orbán Viktor: magyart csak magyarral
lehet pótolni
„Magyarországnak továbbra is beván-
dorlásellenes politikára van szüksége, 
magyart csak magyarral lehet pótolni” 
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterel-
nök csütörtökön Budapesten, a Várkert 
Bazárban, a Magyar Diaszpóra Tanács 
IX. plenáris ülésén.  A kormányfő úgy 
fogalmazott: egy fogyatkozó népességű 
ország nem ringathatja magát abban 
az illúzióban, hogy meg tudja oldani a 
népességfogyást saját erőfeszítés nélkül. 
Közölte: a kormány folytatni fogja a 
migrációval kapcsolatos küzdelmet, mert 
ez a világjelenség „itt marad”, „Afrika 
éppen csak mozgolódik”. Orbán Viktor 
közölte, a bevándorláspártiak azzal 
vádolják a magyarokat, hogy kőből van 
a szívük, de ki kell mondani: Magyar-
ország jó ország, a magyarok igenis jó 
emberek, hajlandók is tenni a jóért, de 
a segítséget kell odavinni, és nem a bajt 
idehozni. Kiemelte továbbá: Magyar-
országnak van elegendő ereje ahhoz, 
hogy ne csak mondja, hanem tegyen is 
azért, hogy a magyarok szülőföldjükön 
maradhassanak. Ezért hirdették meg a 
felelős szomszédságpolitikát, Magyaror-
szág ugyanis abban érdekelt, hogy vele 
azonos ütemben fejlődjenek szomszéd-
jai, és ennek érdekében közös gazdaság-
fejlesztési programokat is folytatnak több 
környező állammal – mondta.

Meghallgatták a biztosjelölteket
Nem kell választani a nemzeti és az eu-
rópai uniós érdekek között, a közös jóért 
kell dolgozni, miután a végső cél egy erős 
és sikeres közösség megteremtése – je-
lentette ki csütörtöki európai parlamenti 
meghallgatásán az uniós biztosnak jelölt 
Várhelyi Olivér. A külügyi szakbizottság 
brüsszeli ülésén a magyar jelölt elmond-
ta, hogy bővítési és szomszédságpolitikai 
biztosként hídszerepet kívánna betölteni 
a legfőbb uniós intézmények, illetve a 
környező országok között. Hangsúlyozta, 
hogy az EU számára stratégiai fontos-
sággal bír szomszédainak helyzete, 
fontos cél egyebek mellett a szomszédos 
térségek stabilitásának, biztonságának 
és jólétének biztosítása, a fejlettségbeli 
különbségek mérséklése. A frakciók 
koordinátorainak szavazásán Várhelyi 
végül nem kapta meg a szükséges kéthar-
mados többséget, így további kérdéseket 
kap írásban. Délután a közlekedési 
szakbizottság Adina Văleant, a román 
jelöltet hallgatta meg. Vălean kijelentet-
te: méltányos, átlátható és biztonságos 
közlekedési lehetőségeket kell az uniós 
polgárok számára biztosítani. Rámuta-
tott: a cél az, hogy a jelenlegi évi 26 ezer 
közúti halálesetet a felére csökkentsék. 
Hozzátette: a közlekedést egyúttal kör-
nyezetbaráttá is kell tenni.
 
Az amerikai elnök a Fehér Házban
fogadta a török államfőt 
Régi jó barátjának nevezte a török 
államfőt Donald Trump amerikai elnök, 
aki szerda délután a Fehér Házban 
fogadta Recep Tayyip Erdogant. A tárgya-
lások után tartott közös sajtókonferen-
cián Donald Trump a török elnök „nagy 
rajongójának” mondta magát. A meg-
beszéléseket őszintének és gyümölcsö-
zőnek minősítette, s úgy fogalmazott: 
lehetségesnek tartja az orosz Sz-400-as 
légvédelmi rendszer ankarai vásárlása 
miatti viták elsimítását. Hasonlóképpen 
nyilatkozott Erdogan is. A török államfő 
elmondta: közölte az amerikai elnök-
kel, hogy Ankara készen áll megfelelő 
feltételek mellett, azaz reális áron Patriot 
rakétákat vásárolni Washingtontól.

Végeredmény: Kelemen 3,87 százalékot kapott

Klaus Johannis államfő a voksok 37,82 százalékát, 3 485 292 szavazatot megszerezve 
nyerte meg az elnökválasztás vasárnapi első fordulóját – közölte csütörtökön a voksolás 
végeredményét a Központi Választási Bizottság (BEC). A második helyezett Viorica Dăn-
cilă 22,26 százalékot – 2 051 725 szavazat – kapott. A további sorrend: Dan Barna 15,02 
(1 384 450), Mircea Diaconu 8,85 (815 201), Theodor Paleologu 5,72 (527 098), Kelemen 
Hunor 3,87 (357 014), Ramona-Ioana Bruynseels 2,65 (244 275), Alexandru Cumpănaşu 
1,53 (141 316), Viorel Cataramă 0,53 (48 622), Bogdan Stanoevici 0,43 (39 192), Cătălin 
Ivan 0,36 (32 787), Ninel Peia 0,34 (30 884), Sebastian Popescu 0,33 (30 850), John-Ion 
Banu 0,30 (25 769) százalék. 9 359 673-an voksoltak, a részvételi arány 51,19 százalékos.

A PSD szerint fülhallgatón keresztül súgtak az államfőnek

A sajtótájékoztató kapcsán fölmerült, hogy Klaus Johannis nem önerőből válaszolt a 
kérdésekre, hanem egy kis méretű fülhallgatón a stábja súgott neki. Az erre vonatkozó 
kérdésre Johannis egyik, majd a másik fülére mutatva úgy válaszolt: nincs fülhallgató. 
Végül a fejére mutatva jelezte: minden válasz onnan ered. PSD-s politikusok ugyanak-
kor megpróbálták egy manipulált fénykép segítségével lejáratni az elnököt. Gabriela 
Firea bukaresti főpolgármester és Florian Bodog volt egészségügyi miniszter olyan 
képet osztott meg, amelyen az államfő bal fülében egy kis fehér folt – feltételezhetően 
fülhallgató – látható. A PNL válaszul közzétett egy éles, a sajtótájékoztatón készült 
fényképet, amelyen látható, hogy Johannis fülében nem volt semmi.

AZ ÚJRÁZNI KÉSZÜLŐ ÁLLAMFŐ A MAGYAROKNAK UDVAROL A MÁSODIK FORDULÓ ELŐTT

Johannis a voksainkról álmodozik
A magyar jogkövetelések meghall-
gatásától mereven elzárkózó Klaus 
Johannis abban reménykedik, hogy 
a magyarok ennek ellenére is rá 
szavaznak majd az államfőválasztás 
második fordulójában.

 » BALOGH LEVENTE

A magyarok szavazataira is szemet ve-
tett Klaus Johannis hivatalban levő 
elnök az államfőválasztás második 

fordulója előtt. Johannis szerdán este saj-
tótájékoztatót tartott a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) székházában, amelyen hossza-
san válaszolt az újságírók kérdéseire, ezen 
vetődött fel az, hogy számít-e a magyarok 
voksaira. Leszögezte: számít a romániai 
magyarok szavazatára még akkor is, ha 
erre nem mozgósít az RMDSZ. 

„Számítok a magyarok szavazatára, 
őszintén mondom, azt gondolom, hogy 
a többség nagyon jól megérti, hogy mi 
ennek a választásnak a tétje. 2014-ben is 
rám szavaztak anélkül, hogy ezt a magyar 
kisebbség vezetői kifejezetten kérték vol-
na.(...) Számítok arra, hogy egy normális 

Romániára fognak szavazni” – mondta Jo-
hannis. Mint megírtuk, Kelemen Hunor, az 
RMDSZ szövetségi elnöke szerdán a Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT) kolozsvári 
ülését követően arról beszélt: a szervezet 
egyik jelölt támogatására sem buzdítja a 
magyarokat, ehelyett a választókra bízza 
a döntést. Mint ismeretes, Johannis öt éve 
többek között a magyarok voksaival nyer-
te el az államfői mandátumot, miután a 
magyar választók elsöprő többsége a szo-
ciáldemokrata jelölt támogatására buzdí-
tó RMDSZ ajánlása ellenére rá szavazott. 
A német származású államfő azonban 
nem viszonozta a kisebbségi „szimpátiát”: 

mindvégig mereven elzárkózott a magyar 
nemzeti jogkövetelések elől, többszörö-
sen kompromittálódott szociáldemokrata 
párti politikusok javaslatára visszavonta 
Tőkés Lászlótól az 1989-es forradalom ki-
robbantásában játszott szerepéért kapott 
állami kitüntetést, a Székelyföldön pedig 
román zászlót lengetve válaszolt az auto-
nómiaigényekre.

Előre hozott választást akar az elnök
Johannis azt is elmondta: szerinte az előre 
hozott választás jelentené a legjobb meg-
oldást annak a politikai patthelyzetnek a 
feloldására, amelybe a romániai politikai 
osztály jutott. Az államfő mandátumának 
legnagyobb megvalósításaként a szociál-
demokrata hatalom megdöntését tartja. 
Megjegyezte: sikerült a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) kormányát egy olyan kormány-
nyal helyettesíteni, amely „a románok 
érdekében dolgozik”. Azt is kifejtette, saj-
nálja, hogy nem sikerült hamarabb lezárni 
a PSD-s szakaszt, mivel szerinte ebben az 
időszakban Románia számtalan lehető-
ségtől esett el.

Továbbra is nemet mond a vitára
Johannis egyúttal kitart amellett, hogy 
nem fogadja el a vitát Viorica Dăncilával, a 
PSD elnökével, hanem saját kampánystáb-
jával szervez egy találkozót politológusok-
kal, véleményformálókkal és újságírókkal. 
„Viorica Dăncilă a románok elleni kor-
mányzás nagyon aktív alakja volt. (...) Nem 
fogadok el vitát egy olyan emberrel, aki 
képviselője mindannak, ami a legrosszabb 
volt az elmúlt évek romániai politikájában. 
Nem legitimálhatom a PSD által az elmúlt 
évek során tanúsított gyalázatos magatar-
tást azzal, hogy elfogadok egy vitát a PSD 
jelöltjével” – mutatott rá Johannis. 

Viorica Dăncilă Johannis kijelentéseire 
reagálva úgy fogalmazott: az elnök ötéves 
elnöki mandátumának egyetlen sajtóérte-
kezlete egy „szörnyen arrogáns megnyilvá-
nulás” volt.Fejből tudja. Johannis viccelődve utasította el a vádat, miszerint súgtak neki

Feloldották a kormányellenes tüntetők el-
leni tavaly augusztus 10-ei csendőrattak-

ról készült jelentés titkosítását – jelentette 
be csütörtökön Marcel Vela belügyminiszter. 
A tárcavezető közölte: a jelentést elküldték a 
Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosz-
tálynak (DIICOT), amely több sértett feljelen-
tése nyomán nyomozást indított az ügyben. 
Vela azt is közölte: hiába oldották fel a do-
kumentum titkosítását, nem hozhatja nyil-
vánosságra, mit tartalmaz, mivel ügyészségi 
eljárás részét képezi. Így az eljárás végéig 
nem fedhet fel részleteket a jelentésből.

A HotNews portál ugyanakkor úgy érte-
sült: a jelentésben – amely részletesen tar-
talmazza a helyszínre vezényelt egységek 

felsorolását, és az eseményeket órára, percre 
lebontva tárgyalja – kiderül például az, hogy 
Carmen Dan akkori belügyminiszter, aki az-
nap éppen szabadságon volt, déli 12 órakor 
bement a belügyminisztériumba, és átvette 
a parancsnokságot. Az utasításokat Mihai 
Valeriu helyettes államtitkár útján adta ki. A 
jelentésben nem szereplő értesülések szerint 
Valeriu a provokáló huligánok vezetőivel és 
Liviu Dargnea akkori PSD-elnökkel is folya-
matosan tartotta a kapcsolatot. 

A tavaly augusztusi incidenst követően 
mintegy 800 személy tett feljelentést a csen-
dőri erőszak miatt, ugyanakkor a rendfenn-
tartó erők 160 tagja is feljelentést tett az őt ért 
erőszak miatt.

Mint ismeretes, tavaly augusztus 10-ére 
a külföldön élő románok szerveztek tün-
tetést a szociáldemokrata irányítású kor-
mány ellen a bukaresti kormánypalota elé. 
A demonstráció során elszabadultak az in-
dulatok – többek között a tömegbe vegyült 
futballhuligánok elkezdték provokálni a 
rend fenntartására kivezényelt csendőröket 
–, akik először könnygázt használva pró-
báltak véget vetni az erőszaknak, majd vé-
gül rohamot intéztek a tüntetők ellen, hogy 
kiszorítsák őket a térről. Az akció során a 
csendőrök indokolatlan brutalitással jártak 
el a békés tüntetőkkel szemben is. A PSD il-
letékesei szerint ugyanakkor a tüntetés való-
jában államcsínykísérlet volt. (B. L.)

Csendőrattak: feloldott titkosítás, kizárt nyilvánosság
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