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Újabb cirkusz a képviselőházi
tisztségek kapcsán
Ismét napirendre kívánta tűzetni a 
képviselőház kormánypárti alelnökeinek 
leváltását az ellenzék, ám a házbizottság 
tegnapi ülésén újabb kudarcot vallott. 
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) frakcióve-
zetője, Raluca Turcan Florin Iordache és 
Eugen Nicolicea leváltására tett javas-
latot, míg Dan Suciu PSD-s frakcióve-
zető „cserében” Marilen Pirtea PNL-es 
alelnökére. A házbizottság az összes ja-
vaslatot elutasította, mivel a házszabály 
szerint a házbizottság bármely tagjának 
visszahívását csakis az a frakció kezde-
ményezheti, amely a tisztségre javasolta. 
Mint megírtuk, múlt héten az ellenzék ki 
akarta használni, hogy a PSD–ALDE-ko-
alíció elvesztette az alsóházi többségét, 
és megpróbálta leváltani Liviu Dragnea 
házelnököt és Floin Iordachét. Mivel az 
ülést vezető Iordache a házszabályra 
hivatkozva ezt nem tűzte napirendre, az 
ellenzék „gerillaszavazással”, kézfeltar-
tással döntött a leváltásukról, ám ennek 
érvényességét nem ismerték el.

London szabadon visszavonhatja
uniós kilépési szándékát
Az Egyesült Királyság szabadon és 
egyoldalúan visszavonhatja az európai 
uniós tagságának megszüntetésére 
vonatkozó szándékának korábbi beje-
lentését – közölte döntését az Európai 
Unió Bírósága tegnap. A luxembourgi 
székhelyű bíróság ítéletében azt mondta 
ki, hogy az Európai Unió szerződésének 
50. cikke szerinti kilépési szándék szabad 
visszavonásának lehetősége mindaddig 
fennáll, amíg az Európai Unió és az adott 
tagállam között megkötött kilépési meg-
állapodás nem lépett hatályba. Jeremy 
Hunt brit külügyminiszter ugyanakkor 
leszögezte: a bíróság ítélete lényegtelen, 
mivel a Brexit leállítása vagy elhalasztása 
elfogadhatatlan lenne a lakosság azon 
52 százaléka számára, aki a kilépésre 
voksolt a 2016-os referendumon.

Nyilvánosságra kerültek
Hasogdzsi utolsó szavai
„Nem kapok levegőt!” – ezek voltak az 
utolsó szavai a Szaúd-Arábia isztambuli 
főkonzulátusán október elején meggyil-
kolt szaúdi kormánykritikus újságírónak 
a CNN hírtelevízió tegnapi jelentése 
szerint. A CNN forrása – állítása szerint 
– elolvasta a gyilkosságot megörökítő 
hangfelvétel lefordított átiratát, amelyet 
a török hatóságok készítettek. Eszerint 
Dzsamál Hasogdzsi az egyik támadó-
jában felismerte Máher Mutrib magas 
rangú hírszerzési tisztségviselőt, aki 
azt mondta neki: „Visszajössz.” A CNN 
szerint Hasogdzsi azt válaszolta: „Ezt 
nem tehetitek… várnak rám odakint.” Az 
átirat szerint a támadók ezután nekiestek 
Hasogdzsinak, aki levegőért kapkodott, 
azt ismételgetve legalább háromszor: 
„Nem kapok levegőt!” A szövegben ezu-
tán már csak egy-egy szó szerepelt a hátt-
érzajok leírására, mint például „sikoly”, 
„zihálás”, „fűrészelés” és „darabolás”.

Sürgősségi kormányrendeletben
módosítják a Btk.-t
Sürgősségi rendelet formájában lépteti 
hatályba a kormány a büntető törvény-
könyv és a büntetőjogi perrendtartás 
módosításait – jelentette be tegnap a 
kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
országos végrehajtó testületének ülését 
követően Viorica Dăncilă miniszterel-
nök. Közölte, azon cikkelyekről van szó, 
amelyeket az alkotmánybíróság alkotmá-
nyosnak talált, a többi cikkely visszake-
rül a parlamentbe.
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A magyar kormány 9,048 milliárd forintot 
fordít a Kárpát-medencei óvodafejlesz-

tési program harmadik ütemére – közölte 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kár-
pátalja együttműködésének fejlesztésé-
ért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
program koordinálásáért felelős miniszteri 
biztos tegnap Budapesten. Grezsa István 
az MTI szerint elmondta, a 2016 novembe-
re óta zajló program harmadik üteme 2021 
decemberében zárul, a fejlesztési program 
összköltsége meghaladja a 47 milliárd forin-
tot. A miniszteri biztos reményét fejezte ki, 

hogy ez a grandiózus külhoni óvodafejlesz-
tési program mélyreható változásokat hoz 
a Kárpát-medence azon intézményeiben, 
ahova magyar gyerekek járnak. Elmondta, 
a magyar kormány Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési programja 1665 intézményt érint, 
ezekbe a program kezdetekor 48 ezer ma-
gyar gyermek járt. Számuk azonban folya-
matosan nő, és a kormány reményei szerint 
– a demográfi ai helyzet és az elvándorlás 
ellenére is – 2021-re eléri a 60 ezret. 

A miniszteri biztos beszámolt az eddig 
elért eredményekről is. Közölte, az első két 
ütemben 150 új intézmény épül, és 450-et 
újítottak fel; 12 épületnek az alapkőletétele 

is megtörtént. Ezenkívül mind az 1664 in-
tézménybe fejlesztőcsomagot is eljuttattak 
– tette hozzá.

A miniszteri biztos szerint két irányba ér-
demes továbbgondolkodni, ezzel kapcsolat-
ban a bölcsődei és a kisiskolás programot 
említette. Mint mondta, a Magyarországon 
magától értetődő bölcsődei rendszer a kör-
nyező országokban nehezen elérhető, illetve 
cél lenne, hogy a magyar gyerekek az óvodá-
ból kikerülve magyar iskolában tanuljanak. 

Grezsa István úgy fogalmazott, a Kár-
pát-medencei óvodafejlesztési program a 
legnagyobb rendszerszintű nemzetpolitikai 
program a trianoni békediktátum óta.
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Feljelentést tett a korrupciós vádak miatti 
felelősségre vonás elől Szerbiába mene-

kült egykori politikus-üzletember, Sebasti-
an Ghiţă Laura Codruţa Kövesi, az Országos 
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) nyáron 
leváltott főügyésze, korábbi legfőbb ügyész 
ellen a bírák és ügyészek visszaéléseit vizs-
gáló, nemrég létrehozott ügyészi részlegen.

Az üzletember szerint Kövesi személyesen 
szólította fel arra 2011-ben, hogy állja az Or-
szágos Befektetési Alap (FNI) nevű piramis-
játék csalás miatt elítélt egykori vezetője, Ni-
colae Popa repülővel történő hazaszállítását 
Indonéziából. Ghiţă vasárnap este az Ante na 
3 hírtelevíziónak nyilatkozva közölte, azért 
fi zetett, mert személyesen Kövesi kérte fel 
erre. Mint elmondta, akkoriban nem is meg-
vesztegetésként fogta fel, hiszen Kövesi Ro-

mánia legfőbb ügyésze volt. Állítása szerint 
Kövesi a saját haszna érdekében kérte tőle a 
pénzt. „Kövesi ilyen náci, rendkívül agresz-
szív és kemény stílusú ember” – fogalmazott 
Ghiţă. Közlése szerint a repülőútért kapott 
számla nemrégiben került elő, a csaláselle-
nes hatóság ellenőrzése során. A feljelentést 
december 3-án tette, és már el is kezdődtek 
a kihallgatások az ügyben. Ghiţă még tavaly 
arról beszélt, hogy Popa hazaszállításának 
költségeit egy magánkézben lévő ploieşti-i 
építkezési cég állta, amelynek a tulajdoná-
ban lévő Asesoft  nevű cég adta át a szüksé-
ges 200 000 eurót. Az egykori FNI-vezérért 
különgépet küldött a román állam Jakartába.

Tegnap kiderült: a feljelentés kivizsgálá-
sát arra az Adina Floreára bízták, aki Kövesi 
utódjának jelentkezett a DNA élére, de Klaus 
Johannis államfő elutasította a kinevezését. 
Mint megírtuk, Florea pályázatában megis-

mételte a DNA korábbi vezetésével – vagyis 
Kövesivel – szemben a Tudorel Toader igaz-
ságügy-miniszter által megfogalmazott vá-
dakat. A legfőbb ügyészség egyébként tavaly 
már foglalkozott az üggyel, és bűncselek-
mény hiányában le is zárta. Az akkori vizs-
gálat során ugyanis arra a megállapításra 
jutott, hogy a kiadatást nem a DNA, hanem a 
belügyminisztérium bonyolította le.

Mint arról beszámoltunk, a két évvel ez-
előtt Szerbiába szökött üzletember-politikus 
ellen a bukaresti legfelsőbb bíróság koráb-
ban két letartóztatási parancsot is kibocsá-
tott, mivel összesen hat bűnvádi eljárást 
folytat ellene a korrupcióellenes ügyosztály  
különböző korrupciós és gazdasági bűncse-
lekmények miatt. A szerb igazságszolgálta-
tás viszont megállapította, hogy Sebastian 
Ghiță Szerbiában benyújtott menedékjogi 
kérelme megfelel a törvényi feltételeknek.

Jelentős összeget szánnak az óvodafejlesztésre

Sebastian Ghiţă feljelentette  Laura Codruţa Kövesit

Újabb felmérés mutatja azt, hogy a 
polgárok egyre nagyobb hányada 
elégedetlen a kormánnyal és a veze-
tő kormánypárti politikusokkal.
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M ind a kormány, mind a kormány-
pártok vezető politikusainak 
népszerűsége zuhanórepülésbe 

ment át a BCS közvélemény-kutató legfris-
sebb, november végén és december elején 
készült felmérése szerint.

Az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) 
megrendelésére készült kutatás szerint a 
válaszadók elsöprő többsége úgy véli, a 
kormánynak távoznia kell. Az erre vonat-
kozó kérdésre a megkérdezettek 69 szá-
zaléka mondta azt, hogy a kormánynak 
mennie kell, és csupán 21 százalék szerint 
kell hivatalban maradnia. 10 százalék 
nem tudja, mi legyen a kormány sorsa.

Ennek nyomán nem meglepő, hogy 
Viorica Dăncilă miniszterelnök népszerű-
sége sem magas. Csupán 3 százalék vála-
szolt úgy, hogy kiemelkedően bízik a kor-
mányfőben, és csak 9 úgy, hogy nagyon. 
19 százalék kevéssé bízik benne, míg 68 
százalék egyáltalán nem. 2 százaléknyi-
an válaszoltak úgy, hogy egyáltalán nem 
ismerik a miniszterelnököt. Nincs sokkal 
jobb helyzetben Liviu Dragnea, a kormány 
fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) 
elnöke, aki a valódi kormányfői hatalmat 

gyakorolja: csupán 4 százaléknyian bíz-
nak benne kiemelkedően és 7 százalék-
nyian nagyon, míg 19 százalék csak kicsit, 
és 69 százaléknyian egyáltalán nem.

Kicsivel jobban áll Călin Popescu-Tări-
ceanu, a kisebbik kormánypárt Liberáli-
sok és Demokraták Szövetségének (ALDE) 
elnöke, akiben 6 százaléknyian bíznak ki-
emelkedően, és 16 százaléknyian nagyon. 
A válaszadók 30 százaléka bízik benne 
egy kicsit, míg 45 százaléknyian mondták 
azt, hogy egyáltalán nem bíznak benne.

Másképp áll a helyzet Klaus Johannis 
államfővel, aki a szociálliberális koalíció 
legkérlelhetetlenebb ellenfelének szere-

pében tetszeleg. A válaszadók 12 százalé-
ka bízik benne kiemelkedően, nagyon 28 
százalék, míg kicsit 36 százalék. Csupán 
24 százaléknyian válaszolták azt, hogy 
egyáltalán nem bíznak meg benne. 

A pártok közül a PSD-ben 18 százalék-
nyian bíznak, az ellenzék fő erejének szá-
mító Nemzeti Liberális Pártban (PNL) 19 
százalék, az ALDE-ban és a Victor Ponta 
volt PSD-s kormányfő vezette Pro Romá-
niában egyaránt 9-9 százalék, míg a PMP-
ben 6,2 százalék. 

A felmérés 1087 személy megkérdezé-
sével zajlott november 27. és december 5. 
között, a hibahatár 3 százalékos.
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A PSD ÉS AZ ALDE VEZETŐINEK NÉPSZERŰSÉGE IS A PADLÓN, JOHANNISBAN TÖBBEN BÍZNAK

A többség leváltaná a kormányt

Felállítanák őket. A lakosság többsége a kormány távozását akarja




