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A PSD elnöke szerint George Maior még mindig a hírszerzés igazgatójának képzeli magát

Dragnea puccskísérletről beszél 
Szijjártó: hazugságok 
gyűjteménye a jelentés
„Minősített hazugságok gyűjte-
ményének” nevezte a Sargentini-
jelentést újságírók előtt a magyar 
külgazdasági és külügyminiszter 
tegnap Budapesten. A jelentés 
méltatlan támadás Magyarország 
ellen, bosszúállási kísérlet, mert 
Magyarország megvédi határait, 
nem hajlandó illegális bevándor-
lók befogadására – jelentette ki 
Szijjártó Péter. Hozzátette, a mai 
Európai Parlamentben többség-
ben vannak azok, akik az illegális 
bevándorlást pártolják. A külügy-
miniszter kiemelte, Orbán Viktor 
miniszterelnök ma személyesen 
lesz jelen a jelentés vitáján, és 
meg fogja védeni Magyarországot. 
A magyar jogállamisági helyzetről 
szóló, Judith Sargentini zöldpárti 
képviselő által összeállított kü-
lönjelentésről, amelyet a testület 
illetékes bizottságában korábban 
nagy többséggel elfogadtak, ma 
vitáznak, majd szerdán szavaznak 
az EP plenáris ülésén.

Késes támadás 
Párizsban
Legalább heten, köztük négyen 
súlyosan megsebesültek egy késes 
támadásban vasárnap este Párizs-
ban. Az eddigi információk szerint 
az elkövető egy késsel és egy vas-
csővel támadt az áldozatokra rö-
viddel este 11 óra előtt Párizs északi 
részén, az Ourcq folyó partján. A sú-
lyos sebesültek közül kettő angol 
turista. A rendőrség letartóztatta a 
férfit és kihallgatta. Egyelőre nem 
utal jel arra, hogy a támadás terro-
rista indíttatású volt. Hozzátette: az 
elkövető valószínűsíthetően afgán 
állampolgár. 

Migránsellenes siker 
Svédországban
Az ellenzéki jobbközép választási 
szövetség hajszálnyi előnnyel, 39,6 
százalékkal győzhetett, szemben 
a kormányzó baloldali koalíció 
39,4 százalékával a Svédország-
ban vasárnap tartott parlamenti 
választáson, amelyen előretört a 
bevándorlásellenes Svéd Demokra-
ták (SD) párt az exit poll eredmé-
nyek szerint. A Svéd Demokraták 
párt a voksok 19,2 százalékát 
kaphatta. Az SD támogatottsága 
jelentősen nőtt az előző, 2014-
es választáshoz képest, amikor a 
voksok 12,9 százalékát szerezte 
meg, de nem érte el a párt vezetője 
által remélt 20-30 százalék közötti 
szintet. A Svéd Demokraták mos-
tani eredménye azt jelenti, hogy 
egyik hagyományos politikai tömb 
sem szerzi meg egyedül a többsé-
get a parlamentben. Valamennyi 
párt kizárta, hogy hajlandó lenne 
együttműködni a parlamentben az 
SD-vel.

Semjén: Kijev tartsa 
be a szabályokat!
A magyar nemzet és így a kár-
pátaljai magyar nemzetrész soha 
nem követelt Ukrajnától olyat, 
amire ne lenne számtalan példa az 
Európai Unióban (EU), így minden, 
ami a magyar megmaradás érde-
kében magyar kérés, az evidencia 
az EU-ban - jelentette ki Semjén 
Zsolt magyar miniszterelnök-he-
lyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola tanévnyitó 
ünnepségén hétfőn Beregszászon. 
Hangsúlyozta, ha Ukrajna az EU-
ba törekszik, akkor be kell tartania 
az ott érvényes jogokat, például 
azt, hogy szerzett jogokat nem le-
het visszavenni.

Külföldről finanszírozott ál-
lamcsínykísérletnek nevezte 
Liviu Dragnea, a képviselő-

ház és a kormány fő erejét adó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke az 
erőszakba fulladt augusztus 10-i 
kormányellenes tüntetést. A vasár-
nap este az Antena 3 hírcsatornának 
nyilatkozó politikus szerint a karha-
talmi erők semmiben sem hibáztak, 
amikor erőszakosan léptek fel a meg-
mozdulás résztvevői ellen, hiszen 
törvényesen jártak el. Közölte, nem 
a PSD vitte utcára az erőszakos tün-
tetőket, és nem ő mondta nekik, hogy 
kövekkel dobálják a csendőröket. 
„Elegendő információval rendelke-
zünk ahhoz, hogy államcsínykísér-
letről beszélhessünk. A jelek szerint 
a tüntetést külföldről is finanszíroz-
ták” – mondta Dragnea.

A PSD elnöke szerint már a héten 
nyilvánosságra kerülnek az erre vo-
natkozó bizonyítékok. Mint mondta, 
nem fontosak, honnan származnak 
az erre vonatkozó információk, de 
biztos abban, hogy kiderül: a tünte-
tőket lefizették, hogy félkatonai min-
tára szerveződött csoportok voltak 
közöttük, hogy erőszakkal el akar-
ták foglalni a kormánypalotát, illet-
ve hogy folyamatosan provokálták a 
csendőröket. „Ezek egy államcsíny 
eszközei. Remélem, hogy a szerve-
zett bűnözés ellenes ügyészség és 
a legfőbb ügyészség nyomozást in-
dít, és az országgal és az állammal 
szembeni kötelességét teljesíti, nem 
pedig a bizonyos egyének vagy ér-
dekcsoportokkal szembenit” – han-
goztatta Dragnea.

A PSD elnöke szerint Klaus Jo-
hannis államfő, illetve az ellenzé-
ki politikusok – Dacian Cioloş volt 
miniszterelnök, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL), a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR), vala-
mint Augustin Lazăr legfőbb ügyész 
megpróbálták elbizonytalanítani a 
csendőröket, hogy aztán újabb akciót 
szervezzenek az állami intézmények 
megbénítására, amely során már a 
csendőrség félreállt volna.

Fejmosás Maiornak

Dragnea egyben arról beszélt: 
George Maior, Románia Washingto-
ni nagykövete még mindig a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatójá-
nak hiszi magát, ezért beidézik meg-
hallgatásra a képviselőház külügyi 
bizottságába. A politikus kemény bí-
rálatokat fogalmazott meg a nagykö-
vettel szemben annak nyomán, hogy 
az negatívan kommentálta a Donald 
Trump amerikai elnök jogászcsa-

patának vezetője, Rudolph Giuliani 
láltal írt levelet, amelyben a jogász 
bírálta az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) visszaéléseit, 
illetve a DNA és a SRI között megkö-
tött titkos megállapodásokat a lehall-
gatásokról. Dragnea leszögezte: a cél 
az, hogy a hírszerzés alkalmazottai 
minden szükséges eszközt megkap-
janak, és jól fizessék őket, azt azon-
ban tűrhetetlennek nevezte, hogy a 
hírszerző szolgálatok vezetői „kilép-
jenek az alkotmányosság medréből”.

„George Maior még mindig a SRI 
igazgatójának hiszi magát. Továbbra 
is politikai megbeszéléseket, játéko-
kat, találkozókat folytat. Ezt mondta 
valaki tegnapelőtt este. Lássuk, be-
igazolódik, vagy sem. Az elmúlt na-
pokban Romániában volt, és a párton 
belül zavar támadt. Csak felhívtam a 
figyelmet egy egybeesésre” – mondta 
Dragnea, arra utalva, hogy az elmúlt 
héten Gabriela Firea, a PSD alelnöke 
és bukaresti főpolgármestere bírá-
latok sorozatát fogalmazta meg vele 
és Carmen Dan belügyminiszterrel 
szemben, a lemondásukat követel-
ve. A politikus közölte, meghallgatják 
Maiort a külügyi bizottságban, hogy 
kiderüljön, mibe avatkozott be, és 
hogyan támogatta a román államot. 
Megjegyezte ugyanakkor: meggyő-
ződése, hogy Johannis államfő Ma-
ior mellé áll.

Mint megírtuk, Maior a Giuliani-
levél kapcsán azt mondta: az ab-
ban leírtak olyan erők lobbiját jelzik, 
amelyek az igazságszolgáltatással 
szembe került romániai személyeket 
akarnak megvédeni. 

Dragnea egyébként súlyos bírá-
latokat fogalmazott meg a hírszer-

zési vezetőkkel szemben is. Mint 
kifejtette, a hírszerzőket tiszteli, de 
a vezetőket nem, azok ugyanis „sö-
tét és alvilági” módon jártak el, és 
el akarják távoljtani a PSD-t a kor-
mány éléről. „Hogy miért nem sze-
retnék, ha a PSD vezetné továbbra 
is az országot? Mert bejelentettük, 
hogy módosítani akarjuk az összes 
nemzetbiztonsági törvényt, amelyek 
nyomán visszakerülnek a normális 
kerékvágásba, nem rakhatják össze 
és szedhetik szét az ügyészségeket, 
és nem küldhetnek borítékban ítéle-
teket” – szögezte le Dragnea.

Azt is kijelentette: a főügyészek-
nek is rengeteg vesztenivalójuk 
van, ha a PSD marad az ország 
élén, azok ugyanis „gyűlöletes, tör-
vénytelen és alkotmányellenes” 
hatalmat gyakoroltak eddig, és 
sok félnivalójuk van egy átvilá-
gítástól, hogy valaki fényt derít a 
visszaéléseikre, amelyek nyomán 
ártatlan embereket ítéltek el. En-
nek kapcsán arról is beszélt, hogy 
az ügyészségek és hírszerzések 
visszaélései nyomán szenvedésre 
kényszerült személyekkel szem-
beni jóvátétel érdekében szük-
séges az amnesztia valamilyen 
formája. A nemzetbiztonsági törvé-
nyek tervezett módosításai között 
megemlítette, hogy megtiltanák a 
hírszerzésnek a fedett cégek mű-
ködtetését, azok ugyanis jelentős 
versenyelőnyt élveznek a „civil” cé-
gekkel szemben.

Egyben visszautasította Gabriela 
Firea azon vádjait, hogy a belügyi tit-
kosszolgálat segítségével kémke-
dett utána. Megjegyezte: Firea vádjai 
kapcsán „komolyan elbeszélgetnek” 

a párton belül, de állítása szerint 
nem támogatja a főpolgármester ki-
zárását.

Kormányátalakítás várható

A PSD elnöke beszélt a kormány te-
vékenységéről is, és mint kifejtette, 
vannak még olyan tárcák, ahol nem 
az elvárt ütemben dolgoznak, és a 
minisztériumok tevékenységének 
kommunikációjával sem elégedett. 
Közölte, a miniszterelnök hamaro-
san végez a miniszterek tevékeny-
ségének kiértékelésével, amit a PSD 
vezetősége megvitat, ezt követően 
pedig a hónap végén vagy október ele-
jén kormányátalakítás várható.

Ponta leleplező fényképe Dragneáról

Dragnea George Maiornak és a SRI-
nek címzett vádjaira először Victor 
Ponta volt miniszterelnök, a PSD ko-
rábbi elnöke reagált, aki egy olyan 
fényképet hozott nyilvánosságra, 
amelyen Dragnea az akkor még a SRI 
igazgatójaként tevékenykedő Maior-
ral pózol mosolyogva, a háttérben pe-
dig egy kanapén ülve Laura Codruţa 
Kövesi, az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály (DNA) volt főügyé-
sze ül. A kép a SRI egyik villájában 
készült. Kommentárjában Ponta fel-
szólította a PSD vezetőit, kérjék szá-
mon Dragneától, milyen eltökélten 
küzdött a múltban Maiorral. „Véget 
kell vetni ennek a hazudozásnak és 
képmutatásnak, amely fittyet hány a 
józan észnek és a jövőnknek is” – fo-
galmazott Ponta, aki szerint a Maior, 
Kövesi, a „párhuzamos állam” és So-
ros György elleni harc valójában csak 
„nevetséges hazugság” annak elken-
dőzésére, hogy Dragnea megpróbálja 
elrejteni a törvénytelenül szerzett va-
gyonát, a parlamentet, a kormányt és 
a PSD-t pedig a saját boldogulásának 
szolgálatába állította.

BALOGH LEVENTE

Szándékosan okozták Igor Dodon moldovai elnök autóbalesetét?
Szándékosan okozhatták azt a va-
sárnapi autóbalesetet Igor Dodon 
moldovai államfő korábbi szóvivő-
je szerint, amelyben az államfő és 
több családtagja is megsérült. Ion 
Ceban tegnap elmondta, a balesetet 
figyelmeztetésként tekintik. „A ké-
pek tanúsága szerint inkább meg-
rendezett volt, mint véletlenszerű, 
ezért úgy tekintünk rá, mintha leg-

alábbis figyelmeztető jelzés lett 
volna, ha nem egyenesen az állam-
fő életére és testi épségére törtek” 
– mondta a szóvivő. Közölte, Igor 
Dodon gerincsérülést szenvedett, 
ami nem súlyos. A balesetben meg-
sérült fia és édesanyja is, akit azóta 
már meg is műtöttek.

Mint arról beszámoltunk, a bal-
eset vasárnap történt, amikor egy 

szembe jövő kamion áttért abba a 
sávba, amelyben az államfő hivata-
los gépkocsioszlopa haladt, és a ko-
csisor két autójával is ütközött. Az 
egyik autóban Dodon ült.

A kamion sofőrjét ugyanakkor sú-
lyos állapotban kórházban ápolják. 
A teherautó egy baromfifarmé. A cég 
egyik munkatársa szerint az „osto-
ba baleset” oka az, hogy az államfői 

gépkocsioszlop túl nagy sebesség-
gel haladt. A konvojt felvezető mikro-
busz hirtelen fékezett, erre a kamion 
sofőrje is rálépett a fékre, de a ned-
ves úttest miatt megcsúszott. A nyi-
latkozó szerint a balesetet most a 
szocialisták a saját szájuk íze sze-
rint próbálják magyarázni.

B. L.

Külföldről pénzelt puccskísérlet történt augusztus 10-én – véli Liviu Dragnea, aki 

keményen bírálják George Maior washingtoni nagykövetet, volt SRI-igazgatót, va-

lamint a hírszerzés jelenlegi vezetőit. Dragnea szerint bizonyítékok is vannak arra, 

hogy „félkatonai szerveződések” meg akarták dönteni a román kormányt.

Kedves ellenségem? Dragnea, Maior és Kövesi a Ponta által nyilvánosságra hozott fényképen




