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Öt embert halálra ítéltek
a Hasogdzsi-ügyben
Öt embert ítélt halálra tegnap egy sza-
úd-arábiai bíróság az emigráns ellenzéki 
újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyil-
kolása ügyében indított büntetőperben, 
további három vádlottra pedig összesen 
24 év börtönbüntetést róttak ki – közöl-
ték szaúd-arábiai bírósági források. Salán 
as-Salán szaúdi főügyész szerint nem 
találtak elegendő bizonyítékot ahhoz, 
hogy vádat emeljenek Szaúd al-Kahtáni, 
Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörö-
kös bizalmasa és volt tanácsadója ellen. 
Hozzátette, hogy elengedték a szaúdi 
hírszerzés akkori helyettes vezetőjét, 
Ahmed al-Aszírit, valamint Ahmed 
al-Otejbít is, aki a gyilkosság idején 
Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusá-
nak – ahol Hasogdzsit megölték – volt a 
vezetője. A szaúdi vezetést élesen bíráló, 
2017 óta az Egyesült Államokban élő 
Dzsamál Hasogdzsit 2018. október 2-án 
gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli 
főkonzulátusán.

Erdogan: Európa „meg fogja érezni” 
az újabb migránshullámot
Minden európai ország „meg fogja érez-
ni” az újabb migránshullámot, különösen 
Görögország, ha a szíriai kormányerők 
a felkelők utolsó fellegvárának számító, 
északnyugati Idlíb tartományban nem 
állítják le az off enzívát – fi gyelmeztetett 
Recep Tayyip Erdogan török elnök vasár-
nap este egy isztambuli díjátadó ün-
nepségen. Azt mondta, hogy eddig több 
mint 80 ezer ember menekült el az orosz 
légitámadások és az előrenyomuló szíriai 
csapatok elől a török határhoz Idlíbben.
 
Putyin felavatta a Krími híd
vasúti részét
Felavatta Vlagyimir Putyin a Krími híd 
vasúti részét: tegnap áthaladt egy sín-
buszszerelvény, vonatvezetői kabinjában 
az orosz elnökkel a Krím félszigetet a 
Kercsi-szoroson át az orosz szárazföld-
del összekötő 19 kilométeres híd vasúti 
részén, megnyitva ezzel az objektumot 
a vasúti közlekedés előtt is. A hídnak 
a Tamany-félszigeti oldalán elmondott 
beszédében Putyin méltatta a híd építőit, 
„akik bebizonyították, hogy Oroszország 
önerőből képes világszínvonalú infra-
struktúra megépítésére”.

Milanovic és Grabar-Kitarovic jut be
a második fordulóba 
Biztosnak mondható, hogy Zoran Mila-
novic volt horvát kormányfő, ellenzéki 
politikus, a Szociáldemokrata Párt (SDP) 
jelöltje nyerte meg a horvát elnökvá-
lasztás első fordulóját, és a második 
fordulóban Kolinda Grabar-Kitarovic 
hivatalban lévő államfővel, a jobbközép 
Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) je-
löltjével méreti meg magát újra. A horvát 
választási bizottság által 98,22 száza-
lékos feldolgozottság alapján közzétett 
adatok szerint a vasárnap tartott első 
fordulóban Milanovic a voksok 29,52, 
míg Grabar-Kitarovic a szavazatok 26,72 
százalékát szerezte meg.

Ellenlépésekkel fenyeget Moszkva
Ellenlépéseket helyezett kilátásba az 
Európába irányuló Északi Áramlat 2 és 
Török Áramlat csővezeték építői ellen 
bejelentett amerikai szankciókra válaszul 
tegnap Szergej Lavrov orosz külügymi-
niszter és Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvi-
vője. Lavrov a szankciókat a nemzetközi 
jog, valamint a diplomácia és az emberi 
illem durva és elfogadhatatlan megsér-
tésének nevezte, amelyek, mint mondta, 
„nem maradnak reagálás nélkül”.

Kifüstöltetné Ceaușescu szellemét irodájából a belügyminiszter

Papot hív Marcel Vela belügyminiszter a minisztériumba, hogy az szentelje fel a 
helyet, mert ott szerinte még mindig érezni az egykori diktátor, Nicolae Ceaușescu 
„negatív energiáit”. A belügyminisztérium jelenlegi épülete 1989-ig a Román Kom-
munista Párt székházaként működött, és itt volt Ceaușescu irodája is, amelyet most 
a belügyminiszter használ. A forradalom 30. évfordulója előtt az épületet vasárnap 
megnyitották a látogatók előtt, így bárki bejárhatta az egykori elnyomó állampárt 
„főhadiszállását”. Marcel Velát ennek apropóján kérdezték arról, milyen érzés 
Ceaușescu egykori irodájában dolgozni. A tárcavezető elmondta: továbbra is érzi a 
negatív energiákat, ezért vízkereszt utánra elhívta a karánsebesi ortodox püspököt, 
hogy szentelje fel a helyet és persze az irodát is.

JOHANNIS ÉS ORBAN IS RÉSZT VETT A FORRADALOM RÉSZTVEVŐI ELŐTT TISZTELGŐ MENETEN

Felvonulás az áldozatok emlékére
Felvonulással tisztelegtek Bukarest-
ben az 1989-es forradalom áldozatai 
előtt. A menetben az államelnök és 
a kormányfő is ott volt.
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T öbb mint ezren vettek részt Bukarest-
ben azon a vasárnap esti felvonulá-
son, amelyet az 1989-es forradalom 

több mint ezer áldozatának emlékére, az 
őket gyászoló családok melletti szolidari-
tás kifejezéseként rendeztek civil szerveze-
tek.  Az egykori forradalmárokat tömörítő 
1989. December 21. Egyesület és az utóbbi 
évek korrupcióellenes tüntetéseit szervező 
Facebook-csoportok felhívása szerint míg 
december 22-én az ország a forradalom 
győzelmét, a kommunista diktatúra buká-
sát és a szabadságot ünnepli, addig gyá-
szoló családok ezrei továbbra sem tudják, 
kik a felelősök szeretteik meggyilkolásáért. 

A harmincadik évfordulón rendezett 
megemlékezésen a résztvevők az egykori 
jelszavakat idéző – „Mi vagyunk a nép, le 
a diktátorral”, „Katonák, ti kit védtek?” 
„Nem megyünk haza, a halottaink nem 
hagynak” feliratú – molinókat vittek a 
menet elején. A kormány székháza felől 

érkező menetoszlopot a legtöbb bukaresti 
áldozatot követelő egykori sortüzek hely-
színén, az Egyetem-téren várta be Klaus 
Johannis államfő, aki Ludovic Orban mi-
niszterelnökkel együtt a demonstrálók 
között, egy hatalmas kifeszített román 
zászló egyik hordozójaként vonult a Ro-
mán Kommunista Párt egykori székháza 

(a mai belügyminisztérium) elé, ahol ő 
is mécsest gyújtott a forradalom emlék-
művénél. Az egykori pártszékház előtt 
– ahonnan 1989. december 22-én heli-
kopterrel menekült el a több százezres 
tüntető tömeg láttán Nicolae Ceaușescu 
diktátor – a megemlékezés résztvevői fel-
olvasták az 1989-es forradalom több mint 
1100 áldozatának névsorát.

Johannis az őt megszólító résztvevők 
egyikének azzal magyarázta jelenlétét, 
hogy ő az első román elnök, aki nem volt 
kommunista. Az államfő ezen a megmoz-
duláson nem szólalt fel, de egy vasárnap 
délelőtti megemlékezésen, illetve a hétfői 
parlamenti díszülésen mondott beszédé-
ben ő is az igazság kiderítését és a bűnösök 
felelősségre vonását sürgette.

A felvonulók menet közben nemcsak 
az egykori jelszavakat skandálták, hanem 
azt is, hogy „Iliescut ítéljék el a kiontott 
vér miatt”. 

Tisztelgés. Az eseményen Klaus Johannis államfő és Ludovic Orban miniszterelnök is részt vett

 » B. L.

Nagyon fontos lenne, hogy sikerüljön ki-
nevezni az ügyészségek új vezetőit, hogy 

azok elkezdhessék a szükséges reformokat 
– így kommentálta Cătălin Predoiu igazság-
ügy-miniszter, hogy tegnap lejárt a három 
főügyészi tisztségre történő jelentkezés ha-
tárideje, de tegnapi lapzártánkig csupán ket-
tőre akadt jelentkező. Mint ismeretes, jelen-
leg mindhárom fontos ügyészség – a legfőbb 
ügyészség, a Szervezettbűnözés- és Terror-
ellenes Ügyosztály (DIICOT) és az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) élén is 
ideiglenes vezető áll, és az igazságügy-mi-
nisztérium december 2-án egyszerre írta ki a 
pályázatot mindhárom tisztség betöltésére.

Az igazságügy-miniszter tegnap leszö-
gezte: nagyon fontos, hogy az ügyészsé-
geken minden felső- és középvezetői tiszt-
ségre megtalálják a megfelelő személyt, 
ugyanis egyrészt szavatolja a stabilitást, 
másrészt szükséges a reform elindítása az 
ügyészségeken.

A legnépszerűbb a legfőbb ügyészi tiszt-
ség volt, amelyre lapzártánkig hárman 

is jelentkeztek: Gabriela Scutea brassói 
ügyésznő, volt igazságügyi államtitkár, a 
DNA korábbi helyettes főügyésze, valamint 
Horațiu Radu jelenlegi helyettes legfőbb 
ügyész is szemet vetett a tisztségre, míg a 
DIICOT korábbi főügyésze, Daniel Horod-
niceanu két vasat is tart a tűzben: egyrészt 
korábbi tisztségére is pályázott, emellett vi-
szont a legfőbb ügyészi tisztségre is. A DNA 
főügyészi tisztsége iránt ugyanakkor mérsé-
keltebb volt az érdeklődés. 

A minisztérium tervei szerint január 22-én 
hirdetik ki a pályázatok nyerteseit. 
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E lektronikus levél bizonyítja, hogy a Fehér 
Ház Donald Trump amerikai elnök és Vo-

lodimir Zelenszkij ukrán államfő júliusi be-
szélgetése után visszatartotta az Ukrajnának 
nyújtandó katonai segélyt – közölte az ame-
rikai NBC televízió a hétvégén nyilvánosság-
ra került kormányzati e-mailekre hivatkozva 
vasárnap. A dokumentumok szerint a Fehér 
Ház Donald Trump és Volodimir Zelenszkij 
júliusi telefonbeszélgetése után kevesebb 
mint két órán belül értesítette a Pentagont 
a kongresszus által Ukrajnának megszava-

zott katonai segély visszatartásáról. Az egyik 
e-mailből például kiderül, hogy Mike Duff ey, 
a Fehér Ház költségvetési hivatalának (OMB) 
munkatársa levelet intézett a Pentagonhoz. 
„Tekintettel arra, hogy a kormányzat az Uk-
rajnának nyújtott támogatás felülvizsgála-
tát tervezi, beleértve az Ukrajnai Biztonsági 
Támogatási Kezdeményezést, kérem, hogy 
tartózkodjanak az e pénzügyi alapokra vo-
natkozó bármiféle további kötelezettség vál-
lalásától” – írta a védelmi minisztériumnak 
küldött hivatalos e-mailben Duff y.

Az NBC információi szerint azonban az 
amerikai kormányzat már Donald Trump 

és Volodimir Zelenszkij telefonbeszélge-
tése előtt egy héttel döntött a Kijevnek 
nyújtott katonai segély visszatartásáról. 
A döntést Mick Mulvaney, a Fehér Ház 
ügyvezető kabinetfőnöke hozta meg. 
A katonai segélyt szeptember 11-én átutal-
ták Kijevnek.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vi-
tatott telefonbeszélgetésére július 25-én ke-
rült sor. Az egyeztetés során Trump felvetette 
ukrán kollégájának, hogy megvizsgáltathat-
ná a demokraták elnökjelöltségére pályázó 
Joe Biden korábbi alelnök és fi a, Hunter Bi-
den ukrajnai üzleti ügyeit.

Nem sokan akartak főügyészek lenni

Tényleg visszatarthatta a Fehér Ház a katonai segélyt




