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Új RMDSZ-frakcióvezető az alsóházban
A nagyszebeni Benedek Zakariást, a 
képviselőház infrastruktúra- és közleke-
désügyi szakbizottságának tagját válasz-
totta képviselőházi frakcióvezetőjévé az 
RMDSZ pénteken. A szövetség Hargita 
megyei listájáról 2016-ban megválasztott 
képviselő az MTI-nek elmondta: törvény-
hozói mandátumát az RMDSZ szórvány-
stratégiájának köszönheti. A szövetség 
azóta alapszabályba is foglalta, hogy 
minden parlamenti választáson bejutó 
helyet biztosít valamely szórványközös-
ség képviselőjének. Hasonlóképpen a 
frakcióvezetővé választásánál is szerepet 
játszott az a szempont, hogy ne csak szé-
kelyföldi, és partiumi törvényhozóknak, 
hanem belső-erdélyieknek is lehetősé-
gük legyen vezető tisztséget betölteni 
az RMDSZ-ben. A szovátai kihelyezett 
frakcióülésen végül Benedek Zakariást 11 
szavazattal választották a frakció élére, 
míg ellenjelöltje, Csoma Botond Kolozs 
megyei képviselő 9 voksot kapott. Az 
új frakcióvezető leszögezte, nincsenek 
személyes ambíciói, az RMDSZ korábban 
meghatározott törvényhozási prioritásait 
akarja érvényesíteni a házbizottságban 
és a többi parlamenti párttal folytatan-
dó egyeztetéseken: egyebek mellett az 
RMDSZ családtámogatási programját, 
a kataszteri törvény, a levéltári törvény, 
és a közigazgatási kódex elfogadását 
próbálja majd sürgetni. Korodi Attila, aki 
a 2016-os decemberi parlamenti válasz-
tások óta vezette a frakciót, azért lépett 
vissza, mert – Ráduly Róbert jelenlegi 
polgármesterrel együtt – versenybe száll 
azokon az előválasztásokon, amelyeken 
az RMDSZ kiválasztja csíkszeredai pol-
gármesterjelöltjét.

Újabb életeket követelt a koronavírus
Újabb életeket követelt a tüdőgyulladást 
okozó új koronavírus, a járvány gócpont-
jának számító közép-kínai Hupej tarto-
mányban szombaton 45-en hunytak el. 
Kínai hírportálok a helyi hatóságokra hi-
vatkozva országosan már 304 haláleset-
ről és 13 846 fertőzöttről tudnak. A kínai 
állami televízió – helyi idő szerint tegnap 
reggel – arról tájékoztatott, hogy Hupej 
tartományban már 294-re nőtt a koro-
navírus áldozatainak száma. Hupejben 
szombaton újabb 1921 fertőzöttet regiszt-
ráltak, így számuk 9074-re gyarapodott. 
A tartományi székhelyen, Vuhanban ed-
dig összesen 224 ember halt meg a vírus-
fertőzéstől. A Fülöp-szigeteken is elhunyt 
egy kínai állampolgár a tüdőgyulladást 
okozó új koronavírus miatt, ez az első 
eset, hogy a járvány halálos áldozatot 
szedett Kína területén kívül. Az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi 
közegészségügyi vészhelyzetté nyilvání-
totta csütörtökön az új koronavírus által 
Kínából indult járványt. Világszerte több 
mint száz fertőzést fedeztek fel több mint 
húsz további országban. Kínán kívül a 
járványnak nem volt halálos áldozata, de 
húsznál több országban már száznál is 
több beteget tartanak nyilván.

Koalíciós megállapodás Koszovóban
Koalícióra lépett a tavaly októberi vá-
lasztásokon legtöbb szavazatot szerzett 
két párt Koszovóban tegnap, így – négy 
hónappal a választások után – ma 
megalakulhat az új kormány. Az ultrana-
cionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) 
és a jobbközép Koszovói Demokrata 
Szövetség (LDK) elnöke vasárnap rendkí-
vüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy 
sikerült megállapodásra jutnia, és aláírta 
a koalíciós szerződést. Albin Kurti, a 
Vetevendosje elnöke bejelentette, hogy ő 
lesz az ország új miniszterelnöke.

KORRUPCIÓVAL VÁDOLTÁK MEG, EZÉRT ÖNSZÁNTÁBÓL MENT EL AZ ÜGYÉSZSÉGRE ION ŞTEFAN

„Feladta” magát egy miniszter

„Önvizsgálat”. Ion Ştefan személyesen kérte fel a DNA-t, hogy nyomozzon ellene

Meglepő bejelentést tett Ion Ştefan 
fejlesztési miniszter, miután kide-
rült: pénteken kihallgatta a DNA. 
Elmondta, ő maga kezdeményezte a 
találkozót az ügyészekkel, és vizsgá-
latot kért maga ellen.

 » BALOGH LEVENTE

K ihallgatásra jelentkezett pénte-
ken az Országos Korrupcióellenes 
Ügyosztály (DNA) székházában Ion 

Ştefan fejlesztési miniszter, miután az 
ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
egyik politikusa azzal vádolta meg, hogy 
törvénytelenül utaltatott ki 12 millió lejt a 
Szatmár megyei önkormányzatnak. Ion 
Ştefan a meghallgatás után elmondta: 
ő maga kezdeményezte a találkozót az 
ügyészekkel, hogy tisztázza magát, és 
vizsgálatot kért az ügyben.

Cristescu egy televíziós műsorban azt 
állította: a miniszter egy ismerőse unszo-
lására – azt állítva, hogy egy kórházra kell 
– 12 millió lejt utaltatott ki a kormánnyal 
a Szatmár megyei önkormányzatnak, ám a 
pénz valójában a megyei könyvtár épületé-
nek megvásárlására kellett.

A tárcavezető pénteken kijelentette: 
ennek nyomán péntek reggel nyolc órára 
Cristescut is a DNA-hoz hívta, hogy az tárja 
elő a bizonyítékait. „Sohasem fogadom el, 
hogy korrupcióval vádoljanak” – szögezte 
le a miniszter. Azt is elmondta: arra kérte 
az ügyészeket, hogy indítsanak nyomozást 
ellene. „Azt akarom, hogy vizsgálják ki az 

ügyemet, a nyomozó hatóságok rendelke-
zésére állok, hogy minden gyanút elosz-
lassak” – jelentette ki, hozzátéve: a nyo-
mozás elősegítése érdekében a mentelmi 
jogáról is hajlandó lemondani.

Ion Ştefan neve még miniszterjelöltként 
vált ismertté, amikor kiderült: adófi zeté-
si elmaradás miatt támadt problémája, 
miután kiderült: közel húsz éve nem fi -
zet adót egy jókora, Focşani-ban álló ház 
után. A város polgármestere, Cristi Misăilă 
közölte, hogy Ion csupán egy 76 négyzet-
méteres ingatlan után fi zet adót, miközben 
az általa 1999-ben megvásárolt telken egy 
910 négyzetméteres ház áll – ez utóbbi 
egyébként szerepel is Ion képviselőházi 
vagyonbevallásában. A polgármester sze-

rint Ion évi 100 lej ingatlanadót fi zet a 76 
négyzetméteres ingatlan után, amely az új 
ház felépülte előtt állt a telken, miközben 
a 910 négyzetméteres ingatlan után 1500 
lejt kéne fi zetnie. Az új ingatlan azét nem 
szerepel az adóköteles ingatlanok között, 
mert hivatalosan még nem vették át.

Ion válaszában azt állította: „véletlenül” 
épült ekkora ház, eredetileg ugyanis egy 
526 négyzetméteres ingatlanra kért építé-
sei engedélyt még 2000-ben, csakhogy az 
építő elnézett valamit, és manzárd helyett 
egy teljes emeletet húzott a házra. Mi-
vel pedig a felesége amúgy is nagy házat 
akart, végül nem romboltatta le, bár a ha-
talmas ingatlanban egyáltalán nem prak-
tikus az élet.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A külhoni magyar közösségek és vállal-
kozók támogatása nem csupán magyar 

érdekeket szolgál, hanem az egységes Kár-
pát-medence fejlődését is elősegíti – mondta 
Kövér László magyar házelnök Az üzlet című 
internetes lapban szombaton megjelent in-
terjúban, amelyben arról is beszélt, hogy a 
munkaerőhiány megoldására korlátozott 
mértékben és kontrollált módon a külföldről 
érkező vendégmunkások alkalmazása sem 
„ördögtől való”, de ez nem vezethet tömeges 
bevándorláshoz, végső soron csak is a de-
mográfi ai fordulat hozhat megoldást.

Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a 
külhoni magyar közösségek megőrzéséhez 
a magyar intézményrendszer megtartásán 
túl abban is segítséget kell nyújtani, hogy 
a magyarlakta térségek a fi atal generációk 
számára is élhető hellyé váljanak, azaz le-
gyen munkahely, óvoda, magyar támogató 
szakmai környezet, közösségi lehetőségek. 

„Ezzel nem csupán magyar érdekeket szol-
gálunk, hanem az egységes Kárpát-medence 
fejlődése érdekében cselekszünk” – jelentet-
te ki Kövér László, hozzátéve, hogy jelenleg 
Kárpátalja esetében azért kell harcolni, hogy 
az ott élő magyarság egyáltalán megtart-
hassa korábban megszerzett jogait. Ezzel 
kapcsolatban megerősítette: amíg a nemze-
ti kisebbségek jogainak helyreállítása nem 
történik meg Ukrajnában, Magyarország a 

nemzetközi fórumok előtt minden ukrán 
kezdeményezést blokkolni fog, így például 
Ukrajna NATO-tagságát. A házelnök úgy ér-
tékelt: Magyarország az egységes Kárpát-me-
dencei gazdasági tér megteremtésében ki-
fejezetten jó eredményeket ért el az elmúlt 
években. Elmondta: a Kárpát-medencei Gaz-
daságfejlesztési Programnak köszönhetően 
már több mint 50 ezer vállalkozásfejlesztési 
projekt valósult meg a határon túl, amelyek 
összesen több mint 200 milliárd forintnyi fej-
lesztést generáltak. Emellett – folytatta – a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság gazdaságfej-
lesztési programjai révén a vállalkozók szak-
mai támogatása terén is kiemelkedő sikere-
ket értek el.  Kövér László hangsúlyozta: a 
külhoni vállalkozók támogatásával a magyar 
vállalkozók is nyernek, hiszen nem csupán 
az a cél, hogy megerősítsék a külhoni ma-
gyar vállalkozói réteget, hanem hogy össze-
kapcsolják a magyarországi és a szomszédos 
országok vállalkozói körét. A támogatások
hasznosulásáról szólva hozzátette: 1 forint 
külhonban elköltött gazdaságfejlesztési tá-
mogatás legalább 2 forinttal növeli meg a 
Kárpát-medence gazdasági teljesítményét. 

Kövér: az egységes Kárpát-medence fejlődése a cél

Megkülönböztetett fi gyelem irányul a határon túli civil szervezetekre

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az idén megkülönböztetett fi -
gyelmet fordít a határon túli civil szervezetekre – mondta a nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár szombaton Bonyhádon az MTI-nek. Potápi Árpád János a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központban rendezett székely bál megnyitója után emlékeztetett arra, 
hogy a Magyar Állandó Értekezlet tavaly novemberben döntött arról, hogy 2020-ban az 
államtitkárság a nemzeti összetartozás évének programjaival összhangban megvalósítja 
az erős magyar közösségek éve tematikus programsorozatot is. „Az államtitkárság az 
év folyamán különös fi gyelmet fordít azokra a határon túli civil szervezetekre, kulturális 
egyesületekre, közösségekre, oktatási intézményekre, amelyek eddig bizonyítottak” – 
hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindezt annak érdekében teszik, hogy ezek a szervezetek 
a környezetükben élő magyarságot tovább erősítsék. 

Gulyás: a magyarság feladata, hogy a 21. század nyertesévé váljon!

Magyarország és a világ magyarsága elvesztette a 20. századot, ezért közös feladatuk, 
hogy együtt lehessenek a 21. század nyertesei – mondta a budapesti Miniszterel-
nökséget vezető miniszter pénteken Budapesten, a Rákóczi Szövetség Középiskolás 
Vezető Fórumán. Gulyás Gergely mintegy hatszáz Kárpát-medencei diák és tanár előtt 
elmondott köszöntőjében kifejtette, az idei év számtalan megemlékezésre ad alkalmat, 
hiszen egyszerre lehet arra emlékezni, hogy a térségben 30 éve élhetnek szabadon az 
emberek, és arra is, hogy az ország 100 évvel ezelőtt elvesztette területének kétharma-
dát. „Rajtunk múlik, hogy a világ magyarsága milyen mértékben tart össze, milyen a 
számaránya és milyen jövőt tervez magának” – fogalmazott.




