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Dragnea: Johannis bepánikolt
Klaus Johannis államfő bepánikolt, ide-
ges és ingerült – így kommentálta csütör-
tökön Liviu Dragnea, a kormány fő erejét 
adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke 
az államfő keddi kijelentését, amelyben 
az bűnözőnek nevezte őt a korrupciós 
ügyekben érintett, a gyanú szerint valójá-
ban a PSD-elnök irányítása alatt álló Tel 
Drum útépítő cég nyilvánosságra került 
dokumentumai kapcsán. Dragnea szerint 
az államfő azért pánikol, mert látja, „ho-
gyan omlik össze az őt védő gyalázatos 
rendszer”, látja, hogy szorul körülötte a 
hurok, és arra gondol: közeleg a pilla-
nat, amikor számot kell adnia az általa 
elkövetett törvénytelenségek miatt. Ezzel 
az államfő azon állítólagos törvénytelen-
ségeire utalt, amelyeket ő emlegetett fel 
egy hétfői sajtótájékoztatón, és amelyek 
miatt Johannis őt nevezte bűnözőnek.

Már nem moldovai állampolgár
Traian Băsescu
Végleg elvesztette moldovai állampol-
gárságát Traian Băsescu volt államfő, 
a Népi Mozgalom Párt (PMP) alapító 
elnöke, jelenlegi szenátora. Băsescu és 
felesége még 2016-ban kapta meg a mol-
dovai állampolgárságot, de Igor Dodon 
újonnan megválasztott moldovai elnök 
még abban az évben visszavonta azt, 
arra hivatkozva, hogy odaítélésekor nem 
tartották be a hivatalos előírást. Băsescu 
fellebbezett a döntés ellen, de előbb 
alapfokon az illetékes táblabíróság, majd 
most jogerősen a legfelsőbb bíróság is 
helybenhagyta Dodon döntését. Mint 
ismeretes, Băsescu már államfőként is 
az egyik fő szószólója volt annak, hogy 
Románia kebelezze be Moldovát.

Lelőtték volna a spanyol kormányfőt
Pedro Sánchez spanyol kormányfő 
megölésére készülő férfi t tartóztattak le 
Katalóniában – közölte a helyi rendőr-
ség csütörtökön. A 63 éves biztonsági 
őrt a Barcelonához közeli Tarrasa 
településen fogták el még szeptember 
közepén, miután a házkutatás során 16 
darab lőfegyvert találtak otthonában, 
kettőt pedig autójában. A bíróság ezt 
követően döntést hozott előzetes letar-
tóztatásáról.
A Público című internetes lap infor-
mációi szerint a férfi  képzett lövész, a 
helyi sportlövő klub legjobbja, aki azért 
készült merényletre, mert a spanyol kor-
mány exhumálni akarja Spanyolország 
egykori diktátorának, Francisco Franco 
tábornoknak a földi maradványait.

A cél a Kárpát-medencei
oktatási tér létrehozása
A magyar kormány 2010 óta azon mun-
kálkodik, hogy létrehozza a Kárpát-me-
dencei oktatási teret, amelynek felada-
ta, hogy összefogja a külhoni magyar 
ifj úságot – jelentette ki Szilágyi Péter 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biz-
tos szerdán a felvidéki Szepsiben, ahol 
köszöntőt mondott a magyar kormány 
támogatásából felépítendő helyi iskola-
központ szerdai ünnepélyes alapkőleté-
telén. A miniszteri biztos beszédében a 
magyar iskolaközpontra utalva üdvö-
zölte, hogy sikerült letenni egy újabb 
közösségmegtartó erőt biztosító „kis 
magyar sziget” alapjait. Rámutatott: a 
magyar kormány 2010 óta azon igyek-
szik, hogy a Felvidék től a Vajdaságig és 
Erdélyig egy olyan közös Kárpát-meden-
cei oktatási teret hozzon létre, amely az 
óvodáktól a felsőoktatási intézményekig 
összefogja a külhoni magyar ifj úságot, s 
most úgy tűnik, ezt a célkitűzést sikerült 
véghezvinni.
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T izenhárom halálos áldozata van a ka-
liforniai Thousand Oaks városban csü-

törtökre virradóra történt lövöldözésnek, 
ahol az egyik szórakozóhelyen egy fegy-
veres férfi  tüzet nyitott egy diákrendez-
vény résztvevőire; a halottak között van a 
támadó is – közölte Geoff  Dean, Ventura 
megye sheriffj  e. A Los Angelestől mintegy 
60 kilométerre nyugatra fekvő, 130 ezer la-
kosú város hatóságainak tudomása szerint 
11 embert ért lövés, köztük egy sheriffh  e-
lyettest. A Ventura County Star című helyi 

napilap úgy tudja, hogy legalább 30 lövés 
dördült el kevéssel éjfél előtt a Borderline 
Bar & Grill nevű szórakozóhelyen. A ren-
dőrség egyelőre egy elkövetőről tud, és 
felszólította a helyieket, hogy kerüljék el 
a szórakozóhely környékét. A környékbeli 
utakat lezárták. Szemtanúk szerint a táma-
dó fejbe lőtte a bejáratnál álló biztonsági 
őrt, majd félautomata fegyverével váloga-
tás nélkül lövöldözni kezdett. A szórakozó-
helyen egyetemistáknak szervezett táncest 
zajlott. Az elkövető füstgránátot dobott a 
táncparkettre. Többen az ablakokat kitör-
ve próbáltak elmenekülni a támadó elől.

Tömegmészárlás Kaliforniában

A MICROSOFT-ÜGYBEN INDÍTANÁNAK BŰNVÁDI VIZSGÁLATOT A SZENÁTUS ELNÖKE ELLEN

Újra „megtalálta” a DNA  Tăriceanut
Nyolcszázezer dollárnyi kenőpénz 
elfogadásával gyanúsítja a korrup-
cióellenes ügyosztály Călin Popescu- 
Tăriceanut, a szenátus elnökét, volt 
miniszterelnököt. A politikus cáfol.

 » BALOGH LEVENTE

A „dossziégyár” újabb terméke – így 
minősítette Călin Popescu-Tăricea-
nu, a szenátus és a kisebbik koalí-

ciós párt Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) elnöke (képünkön), hogy 
az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 
(DNA) újabb korrupcióellenes eljárást 
akar indítani ellene. A szerda este napvi-
lágra került hír kapcsán a legfőbb ügyész-
ség annyit közölt: a vádhatóság hivatalo-
san kérte a felsőház hozzájárulását, hogy 
bűnvádi eljárást indíthasson az egyik 
szenátor ellen, aki a feltételezett bűncse-
lekmény idején a bukaresti kormány tagja 
volt. A DNA főügyésze szerdán küldte el a 
legfőbb ügyésznek a kérést, hogy a szená-
tushoz fordulva kérje Tăriceanu mentelmi 
jogának a felfüggesztését.

Tăriceanut a Microsoft -ügyként elhí-
resült, több kormány tagjait is érintő, 
szoft verlicencekről szóló közbeszerzési 
korrupciós ügyben gyanúsítják kenőpénz 
elfogadásával. A nyomozó hatóság szerint 
tízszázalékos kenőpénzt kért és kapott az 
egyik 20 millió eurós közbeszerzési szer-
ződés értékéből abban a 2004-től 2008-
ig terjedő időszakban, amikor Románia 
miniszterelnöke volt. A DNA csütörtökön 
közleményt adott ki, amelyben közölte: az 
osztrák vádhatóság megkeresését követő-

en indított nyomozást egy három dosszié 
összevonása nyomán vizsgált ügyben. 
Eszerint egy osztrák cég még a 2007–2008-
as időszakban 800 ezer dollárt fi zetett 
egy magas rangú tisztségviselőnek azért, 
hogy a román állam további szerződése-
ket kössön vele. A pénzt, amelyet állítólag 
fi ktív szerződések alapján ausztriai off s-
hore-számlákra utaltak, a politikus a DNA 
szerint választási kampányában használ-
ta fel.

Tăriceanu a hírre reagálva leszögez-
te: miniszterelnöki mandátuma idején a 
kormány egyetlen kifi zetést sem eszkö-
zölt a szóban forgó Microsoft -licencekre, 
ezt a szerződést még 2004-ben (hivatalba 
lépése előtt) kötötte meg az Adrian Năs-
tase vezette szociáldemokrata kormány, 
a kifi zetésekre pedig 2008, az általa veze-
tett kormány mandátumának lejárta után 
került sor. Állítása szerint az ő kormánya 
csupán a licencek felleltározására vonat-
kozó rendeleteket fogadott el, miután a 
Microsoft  perrel fenyegette meg az orszá-

got. A politikus az újabb korrupciógyanút 
az „államhatalmat illegitim módon ma-
gukhoz ragadó” erők bosszújának tartja, 
válaszlépésnek arra, hogy következetesen 
szót emel az igazságszolgáltatás túlkapá-
sai ellen. Mint fogalmazott, olyan egyé-
nek kezelik „a nyomógombokat”, akik így 
akarják megőrizni tisztségüket, olyan po-
litikusok, akik azt hiszik: így lehet válasz-
tást nyerni vagy új kormányt kinevezni. 
„Ez a DNA nevű dossziégyár egy újabb ter-
méke, miután a hamis tanúzásról gyártott 
ügyben felmentett a bíróság” – sommázta 
ironikusan a politikus.

Tăriceanu szerint a DNA – és a mögötte 
álló erők – célja az, hogy megmentsék a le-
váltástól Augustin Lazăr legfőbb ügyészt, 
akit Tudorel Toader a Román Hírszerző 
Szolgálattal (SRI) 2016-ban megkötött tit-
kos együttműködési paktum miatt akar 
meneszteni. A szenátus elnöke ezen akció 
részének tekinti a Rise Project oknyomozó 
portál állítását is, miszerint a kormány fő 
erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
elnökét kompromittáló dokumentumokat 
tartalmazó bőröndöt egy Teleorman me-
gyei földműves csak úgy, a földjén találta 
meg. Tăriceanu arra utalt, hogy a portál 
„újságírói” is titkosszolgálati háttérrel ren-
delkezhetnek. 

A vádhatóság csak akkor indíthat bűn-
vádi vizsgálatot egy parlamenti mandá-
tummal rendelkező – tisztségben lévő 
vagy volt – kormánytag ellen, ha ahhoz a 
parlament érintett kamarája is hozzájárul. 
A szenátus elnökét korábban hamis tanú-
zás és bűnpártolás vádjával állította bíró-
ság elé a DNA egy másik ügyben, de má-
jusban első fokon felmentette a bíróság.

Pusztítás. A lövöldözés tucatnyi halálos áldozatot követelt

Manfred Weber lett 
az EPP csúcsjelöltje

Manfred Webert, a bajor Keresztényszoci-
ális Unió (CSU) politikusát választotta 

meg csütörtökön az Európai Néppárt (EPP) 
úgynevezett csúcsjelöltjévé az Európai 
Bizottság elnöki posztjára a pártcsalád 
helsinki kongresszusán. Ez annyit jelent, 
hogy amennyiben az EPP a várakozásoknak 
megfelelően megnyeri a jövő évi EP-válasz-
tást, ő válthatja Jean-Claude Junckert. Weber 
megválasztását támogatta a Fidesz és az 
RMDSZ is. A hivatalos eredmények szerint 
Weber a szavazáson jelentős többséggel – 
619-ből 492 szavazattal – legyőzte riválisát, 
Alexander Stubb volt fi nn miniszterelnököt. 
Weber jelenleg a néppárt európai parlamenti 
frakcióvezetője. A kongresszuson egyébként 
felszólalt Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök is, aki arról beszélt: a nemzetek nélkül 
Európa elvesztené identitását, lelki és kultu-
rális arculatát; Európa a nemzetek Európája 
lesz, vagy nem lesz. A kormányfő beszédé-
ben kiemelte: a közép-európai nemzetek új-
racsatlakozásával Európa békésebb, erősebb 
és gazdagabb lett, mint volt. Európát mindig 
az erős nemzetek tették sikeressé, és ez 
ma is érvényes: „nincs erős Európa sikeres 
nemzetek nélkül” – jelentette ki. Kifejtette: 
a szocialisták, a liberálisok és a zöldek egy 
gyökereit és szellemi, lelki identitását vesz-
tett Európát akarnak. A mi európai víziónk 
azonban a nemzetek Európája, amelynek 27 
arca van, és amely „egyszerre keresztény és 
demokrata” – mutatott rá. A rendezvényen 
felszólalt Donald Tusk, az Európai Tanács 
elnöke is, aki arról beszélt: ha valaki megta-
gadja a jogállam elvét, az nem keresztényde-
mokrata. (Hírösszefoglaló)
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