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A PSD elnöke szerint a párhuzamos állam áll az újabb DNA-eljárás hátterében

Dragnea: ki akarnak végezni
Politikai alapon akar-

ják félreállítani – ez áll 

Liviu Dragnea PSD-

elnök szerint annak 

a hátterében, hogy 

a korrupcióellenes 

ügyészség újabb eljá-

rást indított ellene.

Ki akarják végezni – ez-
zel magyarázza Liviu 
Dragnea, a képviselőház 

és a kormány fő erejét adó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke, 
hogy az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) hétfőn be-
jelentette: egy harmadik korrup-
ciós ügy miatt is bűnvádi eljárást 
indított ellene. Dragnea hétfőn 
este a România Tv hírcsatorna 
stúdiójában arról beszélt: nem hi-
szi, hogy lenne olyan PSD-s veze-
tő politikus, akinek már ne lenne 
kész dossziéja a DNA-nál. A poli-
tikus ezt „borzasztónak” nevez-
te. „Ki kell végezni engem, hogy 
a párt megpuhuljon, és sarokba 
szoríthassák” – mondta Dragnea. 
Arra a kérdésre, hogy ez kinek 
használ, Dragnea kijelentette: 

Klaus Johannis államfőnek és „a 
rendszernek”. Ezzel a kormány-
oldal – és a vele parlamenti tá-
mogatást kötött RMDSZ – poli-
tikusai által az utóbbi hónapok-
ban egyre gyakrabban hangozta-
tott érvelésre utalt, miszerint az 
ellenük irányuló bűnvádi eljárá-
sok mögött valójában a párhuza-
mos vagy mély államot működte-
tő körök, az ügyészséggel össze-
fonódott titkosszolgálatok állnak, 
amelyek így akarnak megsza-
badulni a választott politikusok-
tól, hogy ők irányíthassák az or-
szágot. A politikus szerint a kor-
mányra jelentős nyomás neheze-
dik, ezért vállalta, hogy ő legyen 
a „villámhárító”, őt démonizálják, 
hogy a kormány tehesse a dolgát.

Dragnea szerint annak nyo-
mán, hogy a 2012-es népsza-
vazás során elkövetett válasz-
tási csalás miatt csupán két év 
felfüggesztett szabadságvesz-
tésre ítélték, elővették a nehéz-
fegyverzetet, a cél pedig az, hogy 
„szófogadó” csapat kerüljön a 
PSD élére – már ez volt a tavalyi 
eljárás és ítélet célja is.

Ennek kapcsán egyébként 
Tudorel Toader igazságügy-mi-
niszter azt nyilatkozta: arra a 
vonatkozásra, hogy valóban ké-
szülnek-e politikai alapon vád-
iratok, nem terjedt ki az ügyész-
ségek átvilágítása. Reagált teg-

nap Dragnea vádjaira Mădălina 
Dobrovolschi, Klaus Johannis ál-
lamfő szóvivője is, aki cáfolta, 
hogy Romániában párhuzamos 
állam létezne. Az szerinte azok 
kitalációja, akiknek problémá-
juk támadt az igazságszolgálta-
tással, az egészséges, független 
igazságszolgáltatás és a jogál-
lamiság nyomán pedig az egész 
társadalom nyer.

Megszólalt Victor Ponta, a PSD-
ből korábban kizárt volt minisz-
terelnök is, aki szerint új ala-
kulata, a Pro Románia képvise-
lői támogatják, hogy elmozdítsák 
Dragneát a képviselőház éléről.

A több mint másfél évtizeddel 
korábbi eseményekkel foglalko-
zó nyomozás tavaly kezdődött, 
az Európai Csalás Elleni Hiva-
tal (OLAF) által jelzett, uniós tá-
mogatások felhasználásával kap-
csolatos törvénytelenségek felde-
rítése érdekében.

Az OLAF a Dragnea-ügy kap-
csán kiadott közleményében azt 
közölte, a nyomozás eredmé-
nyei arra mutatnak, hogy az uni-
ós források kedvezményezettjei, 
az érintett hivatalnokok és a köz-
reműködő cégek összejátszottak, 
és többek között okiratokat is ha-
misítottak. Az ügynökség rámu-
tatott: a vádirat két olyan nyomo-
zás eredménye nyomán állt ösz-
sze, amelyeket az Európai Ré-

giófejlesztési Alap által finanszí-
rozott romániai útépítések ügyé-
ben folytattak le, és amelyek 2016 
májusában, illetve szeptemberé-
ben zárultak le. Az egyik ilyen 
ügyben 21 millió eurót fizettek ki 
hamis dokumentumok alapján, 
ezért az OLAF az illetékes uniós 
szerveket és a DNA-t is értesítet-
te. Nicholas Ilett, az OLAF igazga-
tója szerint a nyomozás tökéletes 
példája az általa vezetett intéz-
mény és a tagállami hatóságok 
közötti együttműködésnek.

Mint arról beszámoltunk, 
Dragneát hivatali visszaéléssel, 
bűnszövetkezet létrehozásával 
és uniós alapokkal való vissza-
éléssel gyanúsítják. Az ügy még 
arra az időszakra nyúlik visz-
sza, amikor ő állt a Teleorman 
megyei önkormányzat élén, és a 
Tel Drum nevű, korábban az ön-
kormányzat tulajdonába tarto-
zó cég privatizálásához és a cég-
hez kapcsolódó törvénytelensé-
gekhez kapcsolódik. A DNA köz-
leménye szerint Liviu Dragnea 
a megyei önkormányzat elnö-
keként a mai napig is működő 
bűnszövetkezetet hozott létre, 
amelynek hivatalnokok és üzlet-
emberek egyaránt a tagjai.

Dragnea határozottan cáfolta a 
DNA vádjait.

BALOGH LEVENTE

Kiutasítás 
kémkedés miatt
Oroszországnak való kémke-
dés miatt 15 évre kiutasított 
tegnap Romániából egy szerb 
férfit a bukaresti táblabíróság. 
A Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) szerint Bratiszlav Zsivko-
vics egy paramilitáris egység – 
egy csetnikalakulat – tagjaként 
a szakadár kelet-ukrajnai oro-
szok mellett harcolt az ukrán 
hadsereg ellen a Don baszban. 
A SRI szerint Zsiv kovics 2017-
ben többször is azzal a céllal 
érkezett Romániába, hogy in-
formációkat gyűjtsön a romá-
niai katonai létesítményekről.

Hallgatólagos 
büntetéselengedés
Hallgatólagosan elfogadta hét-
főn a szenátus azt a nyolc 
RMDSZ-es törvényhozó ál-
tal benyújtott jogszabályterve-
zetet, amelynek értelmében a 
legfeljebb egy év szabadság-
vesztésre ítélt személyek há-
zi őrizetben tölthetik le bünte-
tésüket, és a fogvatartás ide-
je alatt közölt minden tudomá-
nyos kiadványért húsz nappal 
csökken a büntetésük. A ter-
vezet megszavazásának ha-
tárideje november 6-a volt. 
Az ügyben a képviselőház hoz 
majd végső döntést. A javas-
lat kezdeményezőinek indok-
lásában az áll, hogy az Em-
beri Jogok Európai Bírósá-
ga már többször jelezte: a ro-
mániai börtönök túlzsúfoltak. 
A javaslat abban is módosíta-
ná a büntető törvénykönyvet, 
hogy a maximum tíz évre elítélt 
fogvatartottak a kirótt időtar-
tam felének letöltése után már 
kérhetnék feltételes szabad-
lábra helyezésüket. A jelenlegi 
Btk. szerint ezt csak a kiszabott 
idő kétharmadának letöltése 
után kérvényezhetik.

Nyomozás
a provokáció miatt
Garázdaság címén indított 
büntetőjogi eljárást az ukrán 
nemzeti rendőrség beregszászi 
osztálya amiatt, hogy vasárnap 
a város utcáin masírozó ukrán 
nacionalisták önkényesen le-
vették a magyar nemzeti lo-
bogót a városháza épületéről. 
Kárpátaljai hírportálok tegnapi 
közlése szerint a Beregszászon 
vonuló nacionalisták ellen a ha-
tóságok az ukrán büntető tör-
vénykönyv 296. cikke alapján 
indították meg az eljárást. Ez 
azt jelenti, hogy a magyar zász-
lót a városházáról leszedő elkö-
vetőket a közrend súlyos meg-
sértése miatt vonhatják fele-
lősségre.

Puigdemont 
meghátrált
A leváltott katalán elnök sze-
rint elképzelhető a spanyolor-
szági politikai válság megoldá-
sa másképp, mint elszakadás-
sal. A Le Soir című belga napi-
lapnak adott interjúban Carles 
Puigdemontot arról kérdez-
ték, hogy lehet-e szó a spanyol-
országi válság megoldásáról 
másképp, mint a tartomány el-
szakadásával. „Készen vagyok, 
mindig is kész voltam, hogy el-
fogadjam a Spanyolországgal 
való más kapcsolat realitását. 
Egy másik megoldás még min-
dig lehetséges” – jelentette ki a 
volt katalán vezető.

Óvodákat épít és újít fel Budapest a határon túl
Mintegy 21,5 milliárd forintos for-
rásból elindul a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztés második üteme, 
amelynek keretében 77 új óvoda, 
bölcsőde épül és 250 intézmény 
újul meg 2019 végéig – jelentet-
te be Grezsa István kormánybiz-
tos egy tegnapi budapesti sajtótá-
jékoztatón.

Grezsa István kiemelte: ösz-
szesen 38,5 milliárdos program-
ról van szó, ez a jelenleg futó leg-
nagyobb költségvetési külhoni 
program. Jelenleg a határon túli 
magyar óvodások száma 48 ezer 
körül van, a cél, hogy ez legalább 
60 ezerre duzzadjon, azaz a ve-
gyes házasságból származó gye-
rekek is nagyobb eséllyel kerülje-
nek magyar intézményekbe – kö-
zölte, hozzátéve: 1675 intézmény-
be járnak gyerekek.

A kormánybiztos elmondta, 
központi továbbképzések is in-
dulnak, köztük a legmagasabb 
színvonalú óvodapedagógiai, 
módszertani képzések, s a Ha-
gyományok Háza programjai is 
eljutnak minden nemzetrészhez.

Az új fejlesztéseknek köszön-
hetően az óvodai és bölcsődei fé-

rőhelyek száma több mint tíz-
ezerrel nő a Kárpát-medencében. 
A második programrész kereté-
ben befejezik még azt a 19 óvodát 

is, amelynek a fejlesztése még az 
első ütemben indult el. A magyar 
nyelvű roma kisebbség óvodahá-
lózatának fejlesztésére tovább-

ra is nagy figyelmet fordítanak, 
a második ütemben három új ro-
ma óvoda épülhet meg, és továb-
bi hármat felújítanak.

A program egyházi forrásigé-
nye 13,5 milliárd, a világi része 
7,84 milliárd forint. A lebonyolí-
tásra, a központi programelemre 
206 millió, illetve 273 millió forint 
áll rendelkezésre.

A fejlesztés során Erdélyben 
54, a Felvidéken 11, a Kárpátal-
ján 10, a Vajdaságban és Ausztri-
ában 1-1 új óvoda, illetve bölcső-
de létesülhet. Emellett Erdélyben 
50, a Felvidéken 95, a Kárpátalján 
59, a Vajdaságban 6, a Muravidé-
ken 1, Horvátországban 6 intéz-
mény újulhat meg.

Potápi Árpád János nemzetpo-
litikai államtitkár hangsúlyoz-
ta: az intézményrendszert kell 
megerősíteni, amely az oktatá-
si intézmények mellett a politi-
kai intézményrendszert is magá-
ban foglalja. Utóbbi sokszor bizo-
nyított már, s megmutatta, hogy 
ha nem lenne, akkor a magyar-
ság sokkal nehezebb körülmé-
nyek között élne – hangsúlyozta. 
Felidézte: 2010-ben, a kormány-
váltás után a nemzetpolitika gyö-
keres változáson ment át, az első 
ciklusban a keretrendszert dol-
gozták ki.

Székely István, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke az esemé-
nyen kiemelte: az asszimilációt 
a nyelvváltás előzi meg, s ezt kö-
veti az identitásváltás. Probléma 
Erdélyben, hogy az óvodába já-
rás nem kötelező, így a gyerekek 
40 százalékát tudják csak befo-
gadni, még rosszabb a helyzet a 
bölcsődékben, ahol nincs állami 
támogatás.
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A kisebbségek, a kisebbségi nyelvek védelme gaz-
dagítja és segít megőrizni Európa kultúráját, sokszí-
nűségét – mondta Mikola István, a magyar külgaz-
dasági és külügyminisztérium (KKM) biztonságpo-
litikai és nemzetközi együttműködésért felelős ál-
lamtitkára tegnap Budapesten.
Az Európa Tanács regionális és kisebbségi nyelvek 
európai chartájáról rendezett konferencia megnyi-
tóján az államtitkár kiemelte: sok kisebbség él Eu-
rópa területén, és joguk van a nyelvüket nemcsak a 
magánéletben, hanem a közéletben, a hivatalokban 
is használni, és lépéseket kell tenni e joguk biztosí-

tására. Potápi Árpád János, a mwiniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyoz-
ta: Magyarországnak azért fontos a kisebbségi jo-
gok kérdése, mert a magyarság egyharmada a mai 
országhatárokon kívül él, továbbá mert 13 nemzeti-
ség él Magyarország területén.
Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bi-
zottságának elnöke is arról beszélt, hogy a kilenc-
venes évek elején, amikor létrejött a charta, jelentő-
sen különbözött a kisebbségek helyzete a maitól. Az 
egyezmény védi a kisebbségek nyelvhasználathoz 
való jogát, hagyományaik megőrzését – mondta.

Mikola István: a kisebbségek védelme gazdagítja Európát

Fejlesztés. Erdélyben száznál is több óvoda épül vagy újul meg
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