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Johannis: tárgyalunk
az előre hozott választásokról
Jó megoldásnak nevezte tegnap Klaus 
Johannis államfő az előre hozott válasz-
tások kiírását, ugyanakkor megjegyezte: 
egyelőre várni kell. Az újraválasztott 
elnök kijelentette: kívánatos az előre 
hozott választások kiírása, azonban most 
még korai lenne az időpontról beszélni, 
mivel az elnökválasztás után átalaku-
lások zajlanak a pártokban, és meg kell 
várni, amíg lezajlanak. Ezt követően 
azonban egyeztetésre hívja a parlamen-
ti pártok vezetőit, hogy megvitassák, 
milyen körülmények között lehet a 
lehető leghamarabb kiírni az előre hozott 
választásokat. A jövő év végén esedékes 
időpontnál korábban megrendezett 
választások elsősorban a Johannist 
államfőnek jelölő Nemzeti Liberális 
Pártnak (PNL) kedveznének, mivel a párt 
népszerűsége növekvőben van, de emel-
lett a Mentsétek meg Romániát Szövetség 
(USR) is szorgalmazza.

Orbán: Európát csak az mentheti meg,
ha visszatalál keresztény identitásához
Európát csak az mentheti meg, ha 
visszatalál valódi értékeinek forrásához, 
keresztény identitásához – jelentette 
ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök 
tegnap Budapesten. A keresztényül-
dözésről szóló második nemzetközi 
konferencia megnyitóján a kormányfő 
kiemelte: Európa megmentéséhez 
nekünk azok adhatják a legnagyobb se-
gítséget, akiknek most mi segítünk. Mi 
azt adjuk az üldözött keresztényeknek, 
amire nekik szükségük van, otthont, 
kórházat, iskolát, és azt kapjuk vissza, 
amire Európának a legnagyobb szük-
sége van: keresztény hitet, szeretetet, 
kitartást – fogalmazott. Orbán Viktor 
hangsúlyozta: a magyar nép és kormány 
hiszi, hogy a keresztény erények béké-
hez és boldogsághoz vezethetik azt, aki 
gyakorolja azokat, ezért az alkotmány is 
kimondja, hogy Magyarország alkotmá-
nyos önazonosságának és keresztény 
kultúrájának védelme az állam minden 
szervének kötelessége. Ez az örökség 
kötelez, hogy a magunk erejének meg-
felelően megvédjük a világban azokat 
a keresztény közösségeket, amelyek 
üldöztetést szenvednek – mondta.

Sturgeon: Skócia megpróbálna
újból belépni az EU-ba
Nicola Sturgeon skót miniszterelnök 
szerint, ha Skócia függetlenné válik, 
megpróbál önálló tagországként újból 
belépni az Európai Unióba (EU). Sturge-
on, a Skóciában kormányzó, független-
ségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) ve-
zetője a BBC televízió hétfő esti választási 
interjúműsorában kijelentette: támogat-
ná, hogy az Egyesült Királyságban ismét 
népszavazást tartsanak az EU-tagságról, 
de nincs garancia arra, hogy ez megol-
daná Skócia problémáját, hiszen nem 
lehet kizárni, hogy pontosan ugyanolyan 
eredmény születik, mint 2016-ban.

Oleh Szencov átvette
a tavalyi évi Szaharov-díjat
Átvette a tavalyi évi Szaharov-díjat Oleh 
Szencov az Európai Parlament (EP) teg-
napi plenáris ülésén, köszönőbeszédé-
ben az oroszországi fogságából nemrég 
szabadult ukrán fi lmrendező a moszkvai 
kormány „militarista” hozzáállását bírál-
ta. „Ön kiállt az elvei és meggyőződése 
mellett, és saját szabadságával kellett fi -
zetnie érte. Soha senkinek nem szabadna 
az elvei miatt büntetés áldozatául esnie” 
– jelentette ki David Sassoli, a képviselő-
testület elnöke. 
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Legalább tizenhárman meghaltak, több 
százan pedig megsebesültek, amikor 

tegnap hajnalban erős földrengés rázta 
meg Albániát. A rengés miatt több lakó-
ház is összeomlott, és sokan a romok alatt 
rekedtek – közölték hatósági források, 
hozzátéve, hogy a sérültek száma megha-
ladhatja a 300-at is.

Harminc év óta a legerősebb, 6,4-es erős-
ségű földrengés rázta meg hajnali négy 
órakor a balkáni ország fővárosát és észak-
nyugati részét, leginkább Durres tengerparti 
várost. Középpontja Tiranától 30 kilométer-
rel nyugatra, Thumana településnél volt, 
a környéken több helyről áramkimaradást 
jelentettek. Ogerta Manastirliu albániai 
egészségügyi miniszter azt mondta, körül-
belül 300 embert szállítottak kórházba, s ez 
a szám vélhetően nőni fog. Komoly károk 
keletkeztek – közölte a sajtó munkatársaival 
az albán védelmi minisztérium szóvivője. Az 
északnyugati Kurbin városban egy ember 
ijedtében kiugrott egy emeletes ház ablakán, 
és szörnyethalt. A szóvivő szerint a mentési 
munkálatokhoz katonákat is kivezényeltek. 
A várost felkereste Ilir Meta albániai elnök 
is, aki újságíróknak adott nyilatkozatában 
drámainak nevezte a helyzetet, hozzátéve, 
mindent megtesznek azért, hogy a romok 
alatt rekedteket mielőbb kiszabadítsák.

Edi Rama albániai miniszterelnök Twit-
ter-üzenetben megerősítette, hogy a föld-
rengés komoly károkat okozott, s a men-
tési munkálatok teljes erővel folynak, 
valamint felszólította az embereket, őriz-
zék meg nyugalmukat. Beszámolók sze-
rint a földmozgást a Balkán több pontján 
észlelték, egyebek közt az epicentrumtól 
csaknem 400 kilométerre lévő Boszniá-
ban, illetve a 700 kilométerre található 
Újvidéken, Szerbiában is. Albániában 

gyakoriak a földmozgások, a legutóbbit 
két hónapja, szeptember végén jelentet-
ték ugyanebből a térségből.

Románia bejelentette: segítséget nyújt 
Albániának. Raed Arafat katasztrófa-
védelemért felelős belügyi államtitkár 
közölte: a védelmi minisztérium két re-
pülőgépével összesen 52 fős egységet 
küldtek a balkáni országba, hogy részt 
vegyenek a romok alatt rekedt áldozatok 
felkutatásában.

Pusztító földrengés sújtotta Albániát

A SZOCIÁLDEMOKRATÁK EGY RÉSZE DĂNCILĂ TÁVOZÁSÁBAN LÁTJA A MEGÚJULÁS KULCSÁT

Dúl a belháború a PSD-ben
Forrong a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) az elnökválasztáson elszen-
vedett súlyos vereség miatt: Marcel 
Ciolacu, a képviselőház elnöke 
vészmegoldásként megszervezte 
a párt irányításának átvételét Viorica 
Dăncilától.

 » BALOGH LEVENTE

A Dăncilă-korszak végét jelző szelek 
fújtak tegnap a Szociáldemokrata 
Pártban (PSD): sajtóértesülések 

szerint az államfőválasztás vasárnapi 
második fordulójában a Klaus Johannis 
államfővel szemben súlyos vereséget szen-
vedő Viorica Dăncilă pártelnököt sikerült 
rávenni arra, hogy lemondjon tisztségéről. 
Ennek bejelentését állítólag az alakulat 
országos végrehajtó testületének tegnap 
este kezdődött, és lapzártánk idején is tar-
tó ülésére időzítette, amelyet a választás 
eredményének elemzésére hívott össze – 
bár olyan hírek is felröppentek, hogy végül 
a volt kormányfő meggondolta magát.

A párt Dăncilă távozását sürgető politi-
kusai a távozásért cserébe a PSD nőtagoza-
tának, illetve Teleorman megyei szerveze-
tének elnöki tisztségét ajánlották fel neki. 
Korábban az is fölmerült, hogy a jövő évi 
parlamenti választáson biztos befutó he-
lyet biztosítanak számára a PSD listáján. 
Az alakulat ideiglenes elnöki tisztségére 
Marcel Ciolacut, a képviselőház elnökét 
(képünkön) említették esélyesként – Ciola-
cu volt az, aki hétfőn határozottan fölvetet-
te Dăncilă távozásának szükségességét, el 
is látogatott az otthonába, hogy rábeszélje 
a lemondásra, majd estére a PSD húsznál 
is több területi elnökét hívta össze infor-
mális megbeszélésre.

A parlament épületében zajló találko-
zón jelen volt Paul Stănescu (Olt megye) – 

Cilacu mellett ő az egész akció másik moz-
gatórugója –, Niculae Bădălău (Giurgiu 
megye), Marian Oprişan (Vrancea), Ionel 
Arsene (Neamţ), Dan Nica (Galaţi) és Ho-
ria Teodorescu (Tulcea). Marcel Ciolacu a 
PSD Buzău megyei szervezetének elnöke. 
Ciolacu mellé a tegnapi nap folyamán 35 
megyei szervezet sorakozott fel. 

Értesülések szerint Ciolacu és társai azt 
fontolgatják, hogy a változás a külsőségek-
ben is tükröződjék, ezért megváltoztatnák 
a párt nevét és logóját is. A gyűlés előtt 
Marcel Ciolacu személyesen találkozott 
Viorica Dăncilával. Ezt követően közös-
ségi oldalon a képviselőházi elnök arról 
számolt be, hogy a beszélgetés nyugodt, 
higgadt és építő jellegű volt. 

Mint megírtuk, hétfő reggel Marcel 
Ciolacu azt írta a Facebook-oldalára, hogy 
a PSD katasztrofális eredményt ért el az 
elnökválasztáson, ezért új kezdetre van 
szüksége. Úgy ítélte meg, hogy miután az 
európai parlamenti választáson gyengén 
szerepelt a párt, és most minden idők 
legkisebb számú szavazatát kapta, nem 
elégséges a megyei szintű elemzés, meg 
kell vizsgálni azt is, hol hibáztak országos 
szinten.  Gabriel Leş szenátor, volt védelmi 
miniszter csatlakozott az eddigi irányvo-

nal bírálóihoz, és tegnap közösségi olda-
lán arról írt: a PSD-ben mélyreható reform 
szükséges, a katasztrofális választási ered-
ményeket pedig az idézte elő, hogy kulcs-
fontosságú, szem előtt levő tisztségekbe 
szakmailag nem megfelelő, ellentmondá-
sos személyek kerültek.

Ecaterina Andronescu szenátor, volt 
oktatási miniszter arról beszélt: ha egy 
csapat hibázik, az egész csapatnak men-
nie kell. Nem mindenki értett ugyanakkor 
maradéktalanul egyet Ciolacu kezdemé-
nyezésével. Eugen Teodorovici, a párt 
ügyvezető elnöke, volt pénzügyminiszter 
közöle: találkozott Ciolacuval, akit arra 
fi gyelmeztetett: Dăncilă nem érdemli meg, 
hogy a hátsó ajtón át távozzon a pártelnöki 
tisztségből, elvégre az országos végrehajtó 
testület szavazta meg, hogy ő legyen az 
államfőjelölt. Hozzátette: nem kíván le-
mondani az ügyvezető elnöki tisztségről 
– annak fényében, hogy a párt alapsza-
bálya értelmében rá „szállna” az ügyvivő 
pártelnöki tisztség. Mihai Fifor pártfőtitkár 
szintén ragaszkodott volna a tisztségéhez. 
Tegnap azt mondta: a választási eredmé-
nyek „mélyreható és őszinte” elemzése 
szükséges, a kölcsönös vádaskodás pedig 
nem segít, mivel mindannyian felelőssé-
get viselnek az eredmények alakulásáért. 
Pártbeli források szerint Ciolacu mindket-
tejüket felfüggesztéssel fenyegette meg, 
így Fifor végül beleegyezett abba, hogy 
lemondjon.

Gabriela Firea bukaresti főpolgármester 
is elhatárolódott a kezdeményezéstől, kö-
zösségi oldalán jelezve: nem vett részt a 
„párhuzamos végrehajtó testület” ülésén. 
Dumitru Buzatu, a PSD Vaslui megyei el-
nöke arról beszélt: ha Ciolacu kerül ide-
iglenesen a párt élére, az puccsként értel-
mezhető, hiszen arról semmilyen döntésre 
jogosult szerv nem határozott, így alapsza-
bály-ellenes.
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Természeti csapás. A földrengésben többen meghaltak, és számos épület összedőlt




