
Lezárta az eljárást a legfőbb ügyészség ab-
ban az ügyben, amelyben Klaus Johannis 

államfő családját egy portál állítása nyomán 
azzal gyanúsították, hogy egy törvénytele-
nül megszerzett ingatlan bérbeadása miatt 
több mint 300 000 euróval tartozik az ál-
lamnak, és megtagadja az összeg kifi zetését. 
Az ügyészek tájékoztatása szerint az ügyet 
a büntetőeljárási törvénykönyv 16. cikkelye 
alapján zárták le, azzal az indokkal, hogy 
a feltételezett tetteket már más dossziék 
kapcsán kivizsgálták, és ezeket is lezárták. 
A feljelentő a Răzvan Savaliuc újságíró által 

képviselt Jurindex Media Kft . volt, amely a 
Lumeajusti ţiei.ro portált is működteti. A fel-
jelentés Klaus Johannis államfő, ennek fele-
sége, Carmen Johannis, illetve Radu Gabriel 
Bucşă közjegyző ellen irányult, akiket töb-
bek között hivatali visszaéléssel, okiratha-
misítással, pénzmosással és szervezett bű-
nözői csoport létrehozásával gyanúsítottak. 

 A feljelentés szerint a Johannis család nem 
fi zetett vissza az államnak 320 000 eurót, 
amelyet egy olyan nagyszebeni ingatlan bér-
beadásból kapott, amely törvénytelen mó-
don jutott a tulajdonába. 2015-ben a brassói 

táblabíróság jogerős ítélettel megsemmisítet-
te egy Klaus Johannis által birtokolt nagysze-
beni ingatlan adásvételi szerződését. A bírák 
azzal érveltek, hogy a Johannis által vásárolt 
ingatlan az állam tulajdona, mivel a volt tu-
lajdonosnak egyetlen törvényes örököse sem 
volt. A feljelentést eredetileg az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztályon (DNA) tet-
ték, ám az elhárította az illetékességet, így a 
gyulafehérvári ítélőtáblához, utóbb pedig a 
legfőbb ügyészségre került. Carmen Johan-
nist, az államfő feleségét 2019 februárjában 
hallgatták ki az ügyben. (Hírösszefoglaló)
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Koronavírus-fertőzés gyanúja miatt tarta-
nak megfi gyelés alatt egy 25 éves resica-

bányai fi atalembert a temesvári kórházban 
– derült ki tegnap. A férfi  ápolóként dolgozik 
Münchenben, ahol koronavírussal fertőzött 
személyek ellátásában segédkezett. A be-
számolók szerint feladata ellátása közben 
megfelelő védőfelszerelést viselt. A férfi  
február 7-én utazott haza a szüleihez, majd 
Szörényordason élő nővérét is meglátogatta, 
és a Szemenik-hegységben is síelt. Kedden 
aztán rosszullétre panaszkodott, fölment a 
láza, és köhögni kezdett. Mivel az infulenza-
tesztje negatív lett, megvizsgálják azt is, nem 
koronavírus-fertőzésről van-e szó. Addig a 
temesvári kórházban tartják elkülönítve. Ha 
beigazolódik a koronavírusos fertőzés gya-
núja, Bukarestbe szállítják kezelésre.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság 
tegnap közzétett adataiból kiderült: folya-
matosan csökken az újonnan diagnosztizált, 
koronavírussal fertőzött betegek száma Kí-
nában. A járvány gócpontjának számító kö-
zép-kínai Hupej tartományban vasárnap óta 
tart az új páciensek számának mérséklődé-
se: a három nappal ezelőtti 2618 új beteghez 
képest kedd éjfélig 1638 új, aznap regisztrált 
esetről számoltak be a tartományból. Hu-
pejen kívül Kína többi részén a csökkenés 
már február 3-a óta töretlen: a kilenc nap-
pal korábbi 890-hez képest kedden 384 új 
fertőzöttet diagnosztizáltak az ország egyéb 
régióiban.

A szerdán közölt adatok szerint a fertőzöt-
tek száma Kínában megközelíti a 45 ezret, 
a betegség következtében pedig kedd éjfé-
lig már 1114 ember halt meg a távol-keleti 
országban, miközben 4764-re emelkedett a 

gyógyultak száma. A fertőzések és halálo-
zások száma továbbra is Hupej tartomány 
székhelyén, Vuhanban a legmagasabb: kö-
zel 20 ezer fertőzöttet és 820 halálos áldoza-
tot jelentettek kedd éjfélig a 11 millió lakosú 
városból, ahonnan a járvány tavaly decem-
berben elindult.

A kelet-kínai Hszian Csiaotung–Liverpool 
Egyetem kutatói hétfőn nyilvánosságra hoz-
tak egy matematikai számításokon alapuló 
modellt, amely az új esetek számának hirte-
len visszaesését jelzi előre a következő hétre, 
február 23-ára pedig a járvány terjedésének 
megállását jósolja, nulla új esettel. Ji Csou, 
az egyetem egészségügyi és környezettudo-
mányi tanszékének kutatója azonban rámu-
tatott: különféle tényezők változtathatnak 
a jelenlegi tendencián, miközben az sem 
kizárható, hogy az eddig fertőzöttek számát 
sem jelentették teljes pontossággal.
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Román cégeket
fenyegettek meg Londonban
Magyarázatot kért tegnap a brit külügy-
minisztériumtól és a londoni rendőrség-
től a londoni román nagykövetség, és az 
idegenellenes megnyilvánulások elleni 
fellépésre szólította fel őket, miután két, 
a brit fővárosban működő román cég is 
névtelen fenyegető levelet kapott.
A Burnt Oak nevű, számos román cégnek 
otthont adó negyedben működő cégek-
nek küldött levélben felszólítják a romá-
nokat, hogy térjenek haza „a cigánya-
ikkal együtt”, mivel elegük van abból, 
hogy a román nyelvet kell hallgatniuk 
a saját hazájukban. Egyben bojkottal 
fenyegették meg a cégeket.

Ukrajna: a kisebbségeknek
elfogadható megoldást szeretne az EU
Olyan megoldást szeretne az Európai 
Bizottság a nemzeti kisebbségeket érintő 
vitatott ukrán jogszabályok tekintetében, 
amely számukra is elfogadható – jelen-
tette ki Várhelyi Olivér bővítési ügye-
kért és szomszédságpolitikáért felelős 
EU-biztos tegnap az MTI-nek, összegezve 
kétnapos ukrajnai látogatását. Elmondta, 
hogy Kijevben találkozott a magyar, a 
román és a bolgár kisebbségek képvi-
selőivel, köztük Brenzovics Lászlóval, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elnökével, akikkel ismertette 
ezt az álláspontot. Elmondta, hogy 
ugyanerről tájékoztatta szerdai találkozó-
jukon Volodimir Zelenszkij ukrán elnö-
köt is, aki – mint mondta – benyomása 
szerint készen áll a helyzet rendezésére.  
Az ukrajnai nemzetiségek képviselői 
a 2017-ben elfogadott oktatási törvény 
nyelvi cikkelye, az egy hónapja elfoga-
dott középfokú oktatásról szóló törvény, 
valamint a tavaly nyáron életbe lépett 
nyelvtörvény kapcsán emeltek kifogá-
sokat. „Érzékeny kérdésekről van szó, 
szükség van (a rendezésükhöz) a magyar 
és az ukrán kormányra egyaránt. Elin-
dult egy folyamat ezen a téren, reméljük, 
hogy eredményre vezet, mi a magunk 
részéről szeretnénk támogatni ezt, de az 
a legfontosabb, hogy a kisebbségeknek 
megfelelő megoldást találjunk” – fogal-
mazott az EU-biztos.
 
Levélbombák robbantak két holland
város postai elosztóközpontjában
Feltehetőleg levélbombák robbantak 
tegnap Hollandiában, az amszterdami 
pályaudvaron található postai elosztóköz-
pontban, valamint az ország déli részén, 
a német határ közelében fekvő Kerkrade 
város postai elosztóközpontjában. Senki 
sem sérült meg – közölte rendőrségi 
forrásokra hivatkozva a helyi média. 
Információik szerint Amszterdamban két 
levélbomba is robbant, míg a német határ 
közelében fekvő Kerkrade postahivatalá-
ban egy robbanás történt. Sebesülésről 
vagy károkról nem érkezett jelentés.

Bernie Sanders nyert
New Hampshire-ben
Bernie Sanders vermonti szenátor nyerte 
meg a demokraták előválasztását az 
északkeleti New Hampshire államban. 
A választók 26,1 százaléka voksolt rá, 
míg a második helyen Pete Buttigieg, az 
indianai South Bend városka volt polgár-
mestere végzett 24,2 százalékos szavazati 
aránnyal.  Az előválasztás nagy megle-
petése: Elizabeth Warren massachusettsi 
szenátor és Joe Biden, az Obama-kor-
mányzat volt alelnöke, egyetlen delegá-
tust se szereztek a nyári elnökjelölt-állító 
konvencióra. Előválasztást tartottak a 
republikánusok is. Donald Trump elnök 
a voksok 86 százalékával nyert.

DAN BARNA: TOVÁBBRA IS PRIORITÁS LESZ A KÉTFORDULÓS POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Trükközhet a PNL és az USR
Mindenképpen szeretné a saját 
előnyére módosítani a választási 
törvényt a román jobbközép oldal: 
Dan Barna USR-elnök szerint a PNL 
belement, hogy a kétfordulós polgár-
mester-választás prioritás legyen az 
új kormány számára.

 » BALOGH LEVENTE

A jelek szerint nem hárult el annak 
a lehetősége, hogy visszatérjen 
a kétfordulós polgármester-vá-

lasztás, hiába bukott bele a kormány 
abba, hogy megpróbálta bevezetni. Dan 
Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szö-
vetség (USR) elnöke kedden este – miu-
tán mintegy két órán keresztül tárgyalt 
Ludvic Orban ügyvivő, egyben kijelölt 
kormányfővel, a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) elnökével – bejelentette: megál-
lapodtak abban, hogy amennyiben az új 
kormány kinevezését célzó eljárás során 
az első kijelölt kormány leszavazása után 
a PSD arra készül, hogy a másodikat az 
előre hozott választások elkerülése ér-
dekében megszavazza, a második kabi-
net elsődleges célkitűzése a kétfordulós 
önkormányzati választás bevezetése le-
gyen. Leszögezte: elsődleges cél az, hogy 
mindkét javasolt kabinetet elutasítsa a 
parlament, hogy így az államfő felosz-
lathassa a parlamentet, és előre hozott 
választást írhasson ki, de ha a második 
kormány esetében fennáll az esélye an-
nak, hogy a parlament bizalmat szavaz 
neki, akkor a kétfordulós polgármes-

ter-választás bevezetését mindenképpen 
megpróbálják keresztülvinni.

Az alkotmány értelmében egy kormány 
bukását követően a parlamentnek két 
miniszterelnök-jelöltet kell elutasítania 
ahhoz, hogy előre hozott parlamenti vá-
lasztást írhassanak ki. Ludovic Orban már 
jelezte: változatlan összetételű kormány-
nyal áll a parlament elé a 24-i bizalmi sza-
vazáson, amelyen sem a PNL, sem az USR 
nem szavaz bizalmat a kabinetnek, hogy 
ezzel próbálják meg kicsikarni az előre ho-
zott választást.

Mint ismeretes, a PSD és az RMDSZ azért 
nyújtott be bizalmatlansági indítványt a 
kormány ellen, mert az a parlamenti vitát 
megkerülve, felelősségvállalással akarta 
elfogadtatni a kétfordulós önkormányzati 

választás bevezetését. A jobbközép pár-
tok azért erőltetik a kétfordulós választást, 
mert annak során a második fordulóban 
összefoghatnak a PSD-s jelölt ellen. A PSD 
viszont éppen ezért ellenzi. Az RMDSZ szá-
mára is hátrányos lenne a módosítás, mi-
vel a tapasztalat az, hogy a román pártok a 
második fordulóban mindig összefogtak a 
magyar jelölt ellen. Emellett az alkotmány-
bíróság még 2012-ben határozott arról, 
hogy a választás előtti egy évben ne módo-
sítsák a választási törvényt, és a Velencei 
Bizottságnak is van egy ilyen értelmű aján-
lása. Dan Barna azt is közölte, hogy együtt 
kívánnak működni az ügyvivő kisebbségi 
kormányt adó Nemzeti Liberális Párttal az 
önkormányzati választáson, hogy levált-
sák a PSD-s polgármestereket.

Kierőszakolják? Dan Barna és Ludovic Orban napirenden tartaná a kétfordulós választást

Koronavírusos betegeket ápoló férfi t vizsgálnak

Lezárták az eljárást Johannis tartozása ügyében




