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Román és magyar segítség Albániának
Segélyt küld Románia a földrengés súj-
totta Albániának – jelentette be tegnap 
az Orban-kormány. Közölték, a külügymi-
nisztérium konzultált az albán hatósá-
gokkal, és a megbeszélés értelmében a 
segélyszállítmány sátrakat, hálózsáko-
kat, ágyakat, matracokat, ágyneműket 
tartalmaz. A szállítmányt két katonai 
repülővel viszik Albániába. A repülők-
kel ugyanakkor hazahozzák a Románia 
által küldött mentő-kutató egységeket, 
amelynek tagjai a földrengés után segí-
tettek az albán hatóságoknak a sérültek 
megtalálásában. Budapesten pénteken 
jelentették be, hogy az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 
huszonegymillió forint értékű segélyszál-
lítmányt indított útnak a földrengés súj-
totta Albániába. A múlt keddi katasztrófa 
50 halottat követelt, a sérültek száma 
megközelíti a 2 ezret, 900 család pedig 
ideiglenes szállásokba kényszerült. Az 
albán kormány két megyében, Tiranában 
és Durresben katasztrófaállapotot hirde-
tett ki, és nemzetközi segítséget kért.

Felmérés: nagy előny a PNL-nél
Jelentős fölénnyel nyerne a román Nem-
zeti Liberális Párt (PNL), ha most vasár-
nap rendeznének parlamenti választást 
– derül ki az Europa FM rádiócsatorna 
megrendelésére az IMAS által készített 
felmérésből. A megkérdezettek 39 száza-
léka a novemberben kormányra került 
alakulatra voksolna, októberben még 
29,6 százalékos volt a PNL támogatottsá-
ga. Az ellenzékbe került Szociáldemok-
rata Párt (PSD) megítélése változatlan, 21 
százalékon áll, a Mentsétek meg Románi-
át Szövetségé (USR) gyengült: míg októ-
berben a megkérdezettek 16,4 százaléka 
voksolt volna az USR-re, a friss felmérés 
szerint a párt 12 százalékot kapna.

London szigort ígér a merénylet után
Sürgősséggel felülvizsgálja a brit kormány 
a súlyos bűncselekményekért elítéltek 
próbaidős szabadlábra helyezésének 
szabályozását – közölte vasárnap a brit 
igazságügyi minisztérium. A bejelentés 
előzményeként kiderült, a London bel-
városában pénteken elkövetett késeléses 
terrortámadás tettese a terrorcselekmé-
nyek előkészülete címén rá kirótt 16 évnyi 
börtönbüntetés felének letöltése után sza-
badult. Boris Johnson brit miniszterelnök 
a BBC televízió tegnapi politikai magazin-
műsorában „képtelenségnek és vissza-
taszítónak” nevezte, hogy Usman Khan, 
aki a London híd közelében elkövetett 
támadásban két embert megölt, és hármat 
megsebesített, mindössze nyolc év letöl-
tése után szabadlábra került. Hozzátette: 
„valószínűleg 74 körül” lehet azoknak a 
száma, akiket terrorizmus miatt ítéltek 
börtönbüntetésre, de Khanhoz hasonlóan 
büntetésük letelte előtt elengedték őket. 
Johnson elmondta, a tervezett szigorítások 
alapján a terrorcselekményekért és az 
egyéb, szélsőséges indíttatású bűncse-
lekményekért megállapított börtönbünte-
téseket az elítélteknek az utolsó napig le 
kell majd tölteniük kivétel nélkül. Usman 
Khant, a pénteki londoni késeléses terror-
támadás elkövetőjét – akit a rendőrök a 
helyszínen agyonlőttek – 2013-ban ítélték 
jogerősen 16 évi börtönre azzal a kikötés-
sel, hogy minimum 8 év letöltése után 
kerülhet feltételesen szabadlábra. Khant 
azonban már tavaly decemberben szabad-
lábra helyezték próbaidőre, fi gyelembe 
véve a vizsgálati fogságban töltött időt is. 
A férfi t amiatt ítélték el, mert testvérével 
– az al-Kaida tagjaiként – Nagy-Britanni-
ában merényleteket, Pakisztánban pedig 
dzsihadista kiképzőtábort tervezett.

TÖBB MINT ÖTSZÁZ SÉRTETT GYÚRÓDOTT AZ 1989-ES FORRADALOM ÜGYÉNEK ELSŐ TÁRGYALÁSÁN

Megkezdődött Ion Iliescuék pere

Csaknem harminc évvel a több mint 
ezer emberéletet követelő 1989-es 
decemberi véres események után 
a bukaresti legfelsőbb bíróságon 
megkezdődött az előzetes tárgyalás 
Ion Iliescu volt államfő és másik két 
vádlott büntetőperében.
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Emberiesség elleni bűncselekmények-
kel, 862 ember halálát és 2150 ember 
sebesülését okozó katonai diverzió 

megszervezésével vádolják a 89 éves Ion Ili-
escut és két, még életben lévő feltételezett 
bűntársát az 1989-es forradalom pénteken 
elkezdődött perében. A volt államfőhöz 
hasonlóan vádat emelt a nyomozó hatóság 
Gelu Voican Voiculescu egykori kormány-
főhelyettes, Iosif Rus, a román légierő volt 
parancsnoka és Emil Dumitrescu, a Nem-
zeti Megmentési Front tanácsának (CFSN) 
volt tagja ellen is. (A Román Televízió szék-
házánál végrehajtott katonai diverzió meg-
szervezéséért felelős Rus idén januárban 
meghalt, így megszűnt az eljárás ellene). 
Az ügyészek szerint 1989 decemberében, 
Nicolae Ceaușescu kommunista diktátor 
elűzése után az állam politikai és katonai 

vezetését az Iliescu vezette Nemzeti Meg-
mentési Front tanácsa ragadta magához, 
amely hatalmának legitimálása érdekében 
rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres ösz-
szetűzéseket. A legfelsőbb bíróságon több 
mint ötszáz sértett jelentkezett abból az öt-
ezerből, aki azért kapott idézést, hogy pol-
gári jogi (kártérítési) igényt jelenthessen 
be a büntetőper során. A bíróság – amely 
az eljárásjogi előírások miatt volt kényte-
len minden érintett felet beidézni az első 
tárgyalási napra – megerősített csendőri 
jelenléttel készült pénteken a rendkívüli 
tömeg fogadására. A készültségbe helye-
zett rohammentőkre is szükség volt, mivel 
a szűk előcsarnokban várakozó tanúk kö-
zül többen rosszul lettek. Az első tárgyalá-
son öt órán keresztül 3 516 kárvalott nevét 
olvasták fel, majd a következő időpontot 
2020. február 21-ére tűzték ki. 

A bíróság a per előzetes szakaszában 
dönt a vádlottak elleni esetleges kényszer-
intézkedésekről, a vádirat törvényes-
ségét ellenőrzi formai szempontból, és 
megvizsgálja, hogy szabályosan állí-
tották-e össze az ügyészek a periratot. 
Az MTI tájékoztatása szerint Ion Iliescu 
volt államfőnek csak az ügyvédje jelent 
meg az előzetes tárgyaláson. A védelem 
szabálytalannak tartja a bizonyítási el-
járást, és az újrakezdését kéri. A kato-

nai ügyészek három éve porolták le az 
1989-es aktákat, miután az Emberi Jogok 
Európai Bírósága (EJEB) elmarasztal-
ta Romániát, amiért nem szolgáltatott 
igazságot a forradalom sebesültjeinek, 
valamint a halálos áldozatok hozzátar-
tozóinak. A 12 kötetre rúgó, 3280 lapot 
tartalmazó vádirat szerint 1989. decem-
ber 22. (a diktátor menekülési kísérlete) 
és 30. között mintegy 12 millió 600 ezer 
töltényt lőttek ki Romániában. Korábbi 
nem hivatalos statisztikai adatok sze-
rint a temesvári református parókia elől 
induló, Nicolae Ceaușescu kommunista 
diktátor bukásához vezető 1989-es for-
radalom napjaiban 1142-en vesztették 
életüket, túlnyomó többségük a diktátor 
elűzése után, amikor a lakossággal elhi-
tették, hogy „terrorista” mesterlövészek 
lövöldöznek az utcákon Ceaușescu ha-
talmának helyreállítása érdekében.

A 89 éves Iliescu ellen korábban már 
vádat emeltek a „bányászjárásként” elhí-
resült, 1990. júniusi erőszakos cselekmé-
nyek ügyében is, de abban a perben sem 
született még ítélet. A több szívműtéten 
átesett politikus egy ideje nem mutatkozik 
a nyilvánosság előtt, a novemberi elnökvá-
lasztáson mozgóurnát igényelt. Ion Iliescu 
1990 és 1996, valamint 2000 és 2004 között 
volt Románia államfője.
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Megkésett igazságszolgáltatás és jóvátétel. Több mint félezer sértett gyűlt össze a bukaresti legfelsőbb bíróság épületében

Katonai parádé, 
tűzĳ áték december elsején 

Négyezer katona vonult fel a Diadalív 
alatt tegnap Bukarestben a december 
elsejei ünnepség alkalmából. A zász-
lófelvonás után Klaus Johannis elnök 
tartott díszszemlét, majd elhangzott 
a román nemzeti himnusz, és 21 
díszlövést adtak le. Nagyszabású ün-
nepséget rendeztek Gyulafehérváron 
is. Ludovic Orban kormányfő ünnepi 
üzenetében úgy fogalmazott: „a nagy 
egyesülés után 101 évvel a valódi fel-
szabadulás érzésével és a románok új 
álmának megvalósulásával ünnepeljük 
december elsejét”. 
A kolozsvári katonai parádén mintegy 
400 katona és több mint félszáz ka-
tonai jármű vonult fel a kincses város 
központjában (képünkön), a Bocskai 
(Avram Iancu) téren rendezett ünnep-
ségen kétszer is láthatott tűzĳ átékot a 
közönség. 
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