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A PSD elnöke alig fél órát 
tartózkodott a vádhatóság 
épületében, amíg közölték 

vele, hogy egy 2001-ben alakult 
bűnszövetkezet megszervezé-
sével, hivatali visszaéléssel, és 
uniós támogatások eltérítésével 
gyanúsítják. Ez idő alatt a PSD 
támogatóinak egy kisebb cso-
portja - élükön Paul Stanescu 
miniszterelnök-helyettessel - 
tüntetett a DNA ellen a szék-
ház előtt.

Az OLAF jelzése nyomán

Az ügyészség MTI által idé-
zett közleménye szerint a több 
mint másfél évtizeddel ko-
rábbi eseményekkel foglalko-

zó nyomozás tavaly kezdődött, 
az Európai Csalás Elleni Hiva-
tal (OLAF) által jelzett, uniós 
támogatások felhasználásával 
kapcsolatos törvénytelenségek 
felderítése érdekében. A DNA 
arra a következtetésre jutott: 
2001-ben Dragnea Teleorman 
megye önkormányzati elnöke-
ként, az ügyben szintén gya-
núsítottként szereplő nyolc 
bűntársával együtt, bűnszö-
vetkezetet hozott létre, amely 
magántulajdonba játszotta át a 
TelDrum önkormányzati közút-
építő és karbantartó vállalatot, 
majd az annak törvénytelenül 
juttatott közpénzek egy részét 
elsikkasztotta, vagy pártja fi-
nanszírozására fordította.

Fókuszban a TelDrum

A DNA – szokatlanul részletes, 
egy vádirat terjedelmét közelítő 
– közleménye szerint a bűnszö-
vetkezet azóta is működik, az 
állami megrendeléseket és tá-
mogatásokat futószalagon elnye-
rő TelDrumot pedig valójában 
Dragnea irányítja bizalmi em-
berein keresztül. A PSD elnöke 
korábban következetesen cáfol-
ta, hogy a – különböző korrup-
ciógyanús ügyletekben felmerült 
–TelDrumban tulajdonrésze 
lenne.  A képviselőház elnöki 
tisztségét is betöltő politikust 

korábban két év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték a 2012-
es népszavazással kapcsolatos 
korrupciós perben, egy másik 
ügyben pedig azzal vádolták, 
hogy okirathamisításra bujtogat-
ta munkatársait. 

Irányít a „mélyállam”?

A tavalyi választások nyo-
m á n  k o r m á n y r a  k e r ü l t  
szociálliberális koalíció veze-
tői szerint a DNA ma politikai 
rendőrségként működik Romá-
niában, és hamis feljelentések-
re alapozva sorra távolítja el a 

közéletből azokat a választói 
felhatalmazással rendelkező 
politikusokat, akik szembesze-
gülnek a Romániát a háttérből 
irányító „mélyállam” akaratával. 
Dragnea harmadik korrupci-
ós ügyében sem akadályozhat-
ja meg a képviselőház a bűnvádi 
eljárás lefolytatását, a DNA által 
megfogalmazott gyanú ugyan-
is nem a politikus törvényhozói 
mandátumával, hanem korábbi 
tisztségével kapcsolatos. A DNA 
nem közölte, hogy bármilyen 
kényszerintézkedést foganato-
sított vagy kért volna a bíróság-
tól a PSD elnöke ellen.

Felháborítónak tartja a Kár-
pátalja megyei állami köz-
igazgatási hivatal azoknak a 
jobboldali tüntetőknek a visel-
kedését, akik vasárnap füst-
bombákat dobálva vonultak 
fel Beregszászon – közölte 
Hennagyij Moszkal kárpátaljai 
kormányzó. Az ukrajnai megye 
vezetője a hivatalos honlapjá-

ra (Moskal.in.ua) hétfőn feltett 
bejegyzésében arra emlékez-
tetett, hogy miközben Ukrajna 
felső szinten mindent megtesz 
annak érdekében, hogy közös 
érintkezési pontokat találjon és 
elsimítsa az új oktatási törvény 
miatt Magyarországgal kiala-
kult nézeteltéréseket, addig egy 
maroknyi kisebbség provoka-

tív viselkedésével megpróbálja 
egymásra uszítani a két népet. 
A vasárnapi beregszászi akció 
megmutatta, hogy a jobbolda-
liak egy követ fújnak az orosz 
titkosszolgálatokkal, akik igye-
kezetükben „majd kibújnak a 
bőrükből”, hogy Kárpátalján 
nemzetiségi alapon destabili-
zálják a helyzetet – tette hozzá. 

Vasárnap délután Beregszá-
szon előre bejelentett, hatósá-
gilag engedélyezett felvonulást 
tartott a Szvoboda (Szabadság) 
párt Karpatszka Szics (KSZ) 
elnevezésű katonai szerveze-
te, tiltakozásul az ukrán ok-
tatási törvényt érő kárpátaljai 
magyar és magyarországi bírá-
latok ellen. A menet közel száz 
résztvevője petárdákat és füst-
bombákat dobálva vonult több 
mint egy órán át a város utcá-
in, miközben nacionalista jel-
szavakat skandált. A magyar 
konzulátus épülete előtt Oleg 
Kucin, a KSZ parancsnoka, a 
vereckei honfoglalási emlékmű 
egyik gyújtogatója a Kárpátal-
ján működő két magyar kül-
képviselet vezetőinek címzett 
petíciót olvasott fel, amelyben 
– a kisebbségellenes oktatási 

törvény magyarországi bírála-
tára utalva - a többi között arra 
szólította fel Budapestet, hogy 
ne avatkozzon be Ukrajna bel-
ső törvénykezésébe. A szónok 
felháborodásának adott han-
got amiatt, hogy Beregszászon 
sok a kétnyelvű és a magyar fel-
irat, valamint a magyar nemze-
ti jelkép.

A városháza előtt elhalad-
va a tüntetők, kihasználva az 
ott posztoló rendőrök tétlensé-
gét, egy zászlórúddal leemelték 
az épület erkélyéről a magyar 
nemzeti lobogót, amelyet meg is 
akartak gyújtani, de Kucin ezt 
megakadályozta. A zászló rö-
videsen visszakerült a helyére. 
Később kisebb dulakodás ala-
kult ki a rendőrök és az őket pe-
tárdák dobálásával provokáló 
tüntetők között.

Újabb ügyben indított bűnvádi eljárást a szociáldemokraták elnöke ellen a korrupcióellenes ügyészség

Célkeresztbe került Liviu Dragnea

Elítélik az ukrán nacionalisták botrányos beregszászi felvonulását

Megint védekeznie, magyarázkodnia kell a Szociáldemokrata Párt elnökének

Az ukrán nacionalisták el is akarták égetni a magyar zászlót, de a rendőrök nem engedték 
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Újabb ügyben idézte be gyanúsítottként Liviu 

Dragneát, a kormány vezető erejét képező 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét hétfőn a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA).

Szijjártó Péter üzenete Kijevnek

Magyarország elvárja Ukrajnától, hogy tartsa féken az olyan 
nacionalista csoportokat, mint amelynek tagjai a hétvégén le-
tépték a magyar zászlót a beregszászi polgármesteri hivatalról - 
jelentette ki Szijjártó Péter hétfőn Brüsszelben. Az európai uniós 
tagországok külügyminiszteri tanácskozásának szünetében 
tartott sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter 
elmondta, hogy az üggyel kapcsolatban bekérették Ukrajna bu-
dapesti nagykövetét. Hangsúlyozta: egy jól működő és európai 
integrációra vágyó országban nem tűrik el az ilyen eseménye-
ket. Az elkövetőket mielőbb kézre kell keríteni, és felelősségre 
kell vonni – idézte az MTI Szijjártót.  
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Márton Árpád az igazságügyi reform mellett

Az igazságügy tervezett reformja kivezetheti Romániát az ügyé-
szek és titkosszolgálatok irányítása alól – fogalmazott Márton 
Árpád. Az RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint, bár a tünte-
tők gyakran hangoztatják, és a sajtóban is írnak róla, az igaz-
ságszolgáltatási törvénycsomag nem tartalmaz olyan elemeket, 
amelyekkel a Szociáldemokrata Párt politikusai „menthetnék a 
bőrüket”. A politikus szerint jelenleg kemény összefonódás van a 
titkosszolgálatok és az ügyészek között, működik az úgynevezett 
„mélyállam”, amit nem a választott tisztségviselők irányítanak. 
Ezek érdeke fenntartani a jelenlegi állapotokat. Márton Árpád 
magyarázata szerint az igazságszolgáltatás működését, a bírák- 
és ügyészek jogállását, valamint a Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács működését szabályozó törvényeket módosítanák, a 
normalitás felé mozdítva el ezeket. 




