
Kormánya nevében benyújtotta lemondá-
sát Dmitrij Medvegyev orosz miniszter-

elnök tegnap Moszkvában Vlagyimir Putyin 
államfőnek. Putyin köszönetet mondott a 
távozó kabinet tagjainak a közös munkáért, 
noha, megjegyezte, „nem minden sikerült”. 
Mint mondta, mindannyiukkal személyesen 
fog tárgyalni. Egyúttal felkérte a kormány 
tagjait, hogy az új kabinet megalakulásáig 

ideiglenesen folytassák feladataik ellátását. 
Putyin felajánlotta Medvegyevnek az orosz 
biztonsági tanács elnökhelyettesi posztját. 
Közölte, hogy a posztot hamarosan létre fog-
ja hozni. Lemondását Medvegyev Putyinnak 
a törvényhozáshoz intézett beszédével hozta 
összefüggésbe, amelyben az elnök az alkot-
mány módosítására vonatkozó javaslatokat 
tett, és nagy hangsúlyt helyezett az olyan 

szociális kérdésekre, mint az oroszországi 
demográfi ai visszaesés megállítása és a sze-
génység visszaszorítása. „Ezek a változások, 
amikor minden valószínűség szerint a meg-
vitatásuk után elfogadják őket, jelentősen 
meg fogják változtatni nemcsak az alkot-
mány cikkeinek egész sorát, de a hatalmi 
egyensúlyt is a végrehajtó, a törvényhozó 
és a bírói hatalom között” – mondta a távo-

zó kormányfő. „Ebben az összefüggésben 
nyilvánvaló, hogy nekünk, az Oroszországi 
Föderáció kormányának biztosítanunk kell 
a lehetőséget országunk elnökének, hogy 
ezen körülmények között meghozza az ösz-
szes szükséges döntést” – tette hozzá.  Az 
orosz kormány jelenlegi összetételében 2018 
májusában alakult meg. Medvegyev 2012 óta 
miniszterelnök. (Hírösszefoglaló)

 » B. L.

A kormány záros határidőn belül a kétfor-
dulós polgármester-választáshoz való 

visszatérésről szóló javaslattal áll elő – jelen-
tette be tegnap Klaus Johannis államfő. Arra 
a felvetésre, hogy sürgősségi kormányrende-
letről van-e szó, az elnök csak annyit mon-
dott: a kormány közli majd a nyilvánosság-
gal, milyen megoldás mellett döntött. A Digi 
24 hírcsatorna értesülései szerint sürgősségi 
rendeletről van szó, nem felelősségvállalás-
ról. Johannis egyúttal tagadta, hogy Ludovic 
Orban miniszterelnök lemondását követelte 
volna az előre hozott választás kikényszerí-
tése érdekében.

A téma azért fontos, mert fölmerült, hogy 
a kormány felelősségvállalással, vagyis a 
parlament megkerülésével hozná vissza a 
kétfordulós polgármester-választást. Erre az 
esetre azonban a tavaly októberben bizal-
matlansági indítvánnyal ellenzékbe kény-
szerített, de a parlamenti mandátumok több 
mint 40 százalékával rendelkező Szociálde-
mokrata Párt (PSD) már jelezte: bizalmatlan-
sági indítványt nyújt be a kormány ellen.

A PSD ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu 
egyébkén kedden este azt mondta: nem 
kíván a párt soraiból származó miniszter-
elnököt megnevezni abban az esetben, 
ha sikerül a bizalmatlansági indítvánnyal 
megbuktatni a kormányt. A politikus ked-
den este a B1 Tv-nek nyilatkozva cáfolta, 
hogy megegyeztek volna a kisebbségi kor-
mányt adó Nemzeti Liberális Párttal (PNL) 
az előre hozott választások kikényszeríté-
séről, mondván: jelenleg a PSD az egyetlen 
ellenzéki párt. „A nagy problémát az jelen-
ti, hogy két-három hónappal a választások 
előtt akarják a választási törvényt módosí-
tani” – mondta Ciolacu. A PSD elnöke rá-
mutatott: amennyiben a bizalmatlansági 
indítványt a parlament megszavazza, az 
azt jelenti, hogy új többség jött létre. Arra 
a felvetésre, hogy a PSD megszavaz-e egy 
új kormányt, annyit mondott: a kormányt 
megbuktató új többség tagjai majd akkor 
egyeztetnek a témáról, de lehetségesnek 
nevezte. Azt ugyanakkor megjegyezte: a 
párt nem fog a saját soraiból származó mi-
niszterelnök-jelöltet javasolni. Arra a felve-
tésre, hogy ez esetben akkor egy kívülről 

érkező technokratát javasolnak-e majd, 
annyit mondott: „meglátjuk”.

Mint arról beszámoltunk, a PSD orszá-
gos végrehajtó testülete kedden eldöntötte, 
hogy amennyiben a kormány felelősségvál-
lalással akarja elfogadtatni a kétfordulós 
polgármester-választáshoz való visszatérést, 
bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a 
kabinet ellen. Az RMDSZ is ellenzi ezt, mivel 
a második fordulóban a román pártok a ma-
gyar jelöltek ellen szövetkeznének, és koráb-
ban már jelezte: ez esetben megszavazná a 
bizalmatlansági indítványt, amely ebben az 
esetben jó eséllyel át is menne.

Az, hogy a PSD esetleg megállapodott a 
PNL-lel az előre hozott választásokról, ami-
att merülhetett fel, hogy a párt és korábbi 
elnöke, Klaus Johannis államfő egyaránt 
az előre hozott választások kiírását szorgal-
mazza, mivel így akarják a parlamentben is 
megjeleníteni a PNL jelenleg mintegy 45 szá-
zalékos támogatottságát. Sajtóértesülések 
szerint a PNL hajlandó lenne lemondani a 
kétfordulós polgármester-választásról, ha az 
RMDSZ segít megteremteni a feltételeket az 
előre hozott választások kiírásához.
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Hiába várja Liviu Dragnea
a börtönben Marcel Ciolacut
Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) ügyvivő elnöke tegnap közölte: 
mindaddig, amíg házelnöki tisztséget 
tölt be a képviselőházban, nem fog 
kapcsolatba lépni egyetlen elítélttel 
sem, hacsak az illető nem családtagja. 
Ciolacu szerint szavazóit sértené meg 
azzal, ha Liviu Dragneát meglátogatná 
a börtönben. A PSD ideiglenes elnökét 
az Adevărul Live kérdezte meg arról, vé-
leménye szerint Dragneának még van-e 
befolyása a párton belül. Ciolacu erre 
azt válaszolta, hogy nem kommunikál a 
PSD egykori elnökével, és nem látogatta 
meg a börtönben.

Manfred Weber: az Európai Néppárt
nem változtat irányvonalán
Az Európai Néppárt (EPP) nem változtat 
irányvonalán. Álláspontja világos: ha 
valaki ehhez a pártcsaládhoz akar tar-
tozni, követnie kell az értékeit – jelentet-
te ki Manfred Weber, a néppárt európai 
parlamenti képviselőcsoportjának 
vezetője kedden Strasbourgban Orbán 
Viktor múlt heti megállapításaira rea-
gálva. A magyar kormányfő budapesti 
évindító nemzetközi sajtótájékoztatóján 
azt hangsúlyozta: a Fideszt nem a mai 
formájában érdekli az Európai Néppárt 
(EPP), ezért változásra van szükség 
a pártcsaládon belül. Kijelentette: a 
néppárt zsugorodik, veszíti befolyását, 
pozícióit és képviselőhelyeit, mert rossz 
– liberális, szocialista, centrista – irány-
ba tart. A kérdés szerinte az, hogy a 
néppárton belül a Fidesznek van-e kellő 
hatása, hogy kikényszerítse vagy kezde-
ményezze a változást. Manfred Weber 
kijelentette: a Fidesz néppárti tagjai 
megbízható EP-képviselők, hozzájárul-
nak a pártcsoport munkájához. Orbán 
Viktor változást sürgető kijelentéseire 
reagálva a frakcióvezető azt mondta, 
fi gyelik a következő napok fejleményeit, 
és meglátják, lesznek-e esetleg pozitív 
változások, de a néppárt alapvetően 
nem változtat irányvonalán. Novák Ka-
talin, a Fidesz alelnöke erre tegnap úgy 
reagált: Magyarországon nem szokás 
valakit letorkolni azért, mert véleményt 
fogalmaz meg.

Két rakétát is kilőttek
az ukrán repülőgépre Iránban
Iránban két rakétát lőttek ki az ukrán 
légitársaság Teheránból Kijevbe tartó 
repülőgépére – jelentette kedden a 
The New York Times című amerikai lap 
egy biztonsági kamerák által rögzített, 
újonnan előkerült videófelvételre hi-
vatkozva. A két rakétát 30 másodperces 
különbséggel lőtték ki a repülőgéptől 
mintegy 10–12 kilométernyire lévő 
iráni katonai támaszpontról. A videót a 
Bid Kaneh iráni rakétabázishoz közeli 
egyik épület tetején lévő biztonsági 
kamera rögzítette, és kedden egy iráni 
felhasználó tette fel a YouTube videó-
megosztó csatornára. A férfi t kedden 
őrizetbe vették.

NYOLC BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉVEL VÁDOLJÁK GHEORGHE DINCÁT

Vádat emeltek a caracali rém ellen
Nyolc vádpontban is vádat emelt 
tegnap a szervezett bűnözés elleni 
ügyészség a caracali Gheorghe Dincă 
ellen, akit két lány elrablásával és 
meggyilkolásával vádolnak.

 » BALOGH LEVENTE

V ádat emelt tegnap a Szervezettbűnö-
zés- és Terrorizmusellenes Ügyész-
ség (DIICOT) Gheorghe Din că, a ca-

racali gyilkosságok feltételezett elkövetője 
ellen, miután Bogdan Licu ügyvivő legfőbb 
ügyész megerősítette, hogy lezárult a nyo-
mozás az ügyében. A caracali rémként hír-
hedtté vált férfi  ellen nyolc bűncselekmény 
– embercsempészés, kiskorú csempészé-
se, kétszeres nemi erőszak és kétszeres mi-
nősített gyilkosság, valamint holttest- vagy 
sírgyalázás – elkövetésének gyanújával 
emeltek vádat. Ugyanakkor vádat emelnek 
Dincă bűntársa, Ștefan Risipiceanu ellen 
nemi erőszak elkövetésének gyanújával. 
Emellett in rem (a bűncselekmény elköve-
tésére irányuló gyanú megalapozottságát 
vizsgáló) eljárást indítottak emberölésben 
való bűnrészesség, valamint embercsem-
pészésben és kiskorú csempészésében 
való bűnrészesség ügyében.

A caracali gyilkosságok gyanúsítottját, 
Gheorghe Dincát Alexandra Măceşanu és 
Luiza Melencu meggyilkolása miatt állít-
ják bíróság elé. A nyomozás elején Gheorg-
he Dincă bevallotta, hogy 2019. július 25-én 
megölte a korábban általa elrabolt, 15 éves 

Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, 
hogy telefonján a 112-es segélyhívó számot 
próbálta hívni; ezt követően a háza udva-
rában lévő hordóban elégette a lány testét.  
Dincă azt is állította, hogy meggyilkolt egy 
másik lányt is, az áprilisban eltűnt, 18 éves 
Luiza Melencut, és testének maradványait 
a Caracal közelében lévő erdő szélére dob-
ta ki. Nemrég ezt a vallomását megváltoz-
tatta, most már nem ismeri el, hogy ő ölte 
meg Luiza Melencut. Azt állítja, Luizát el-
vitték a házából.

Mint ismeretes, a caracali ügy hatalmas 
közfelháborodást keltett tavaly nyáron, 
miután kiderült, hogy Dincă második ál-
dozata, a júliusban elrabolt 15 éves Ale-

xandra hiába hívta többször is a 112-es 
segélyhívó számot, a rendőrök nem hittek 
neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak 
képesek idejében azonosítani a hívás he-
lyét, és közbelépni, hogy megmentsék 
az életét.  Az ügy miatt először a rendőr-
ség országos és Olt megyei parancsnokát 
menesztették tisztségéből, később lemon-
dott a segélyhívót működtető különleges 
távközlési szolgálat (STS) vezetője és a 
belügyminiszter. Az oktatási miniszter is 
belebukott a botrányba, miután egy érzé-
ketlen, az áldozatot hibáztató megjegyzé-
se miatt a román kormányt tavaly nyáron 
vezető Viorica Dăncilă akkori miniszterel-
nök leváltotta tisztségéből.

Bírák elé áll. Gheorghe Dincára minden bizonnyal hosszú börtönévek várnak

Erőltetik a kétfordulós polgármester-választást

Váratlanul lemondott a teljes orosz kormány




