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Semjén: minden nemzet egyszeri
és megismételhetetlen érték
Minden nemzet egyszeri és megismétel-
hetetlen érték, ezért a nemzetiségeknek 
nemcsak joguk, hanem küldetésük is, 
hogy megmaradjanak – mondta Semjén 
Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes 
a Nemzetiségek Díj átadásán tegnap 
Budapesten. A nemzetiségekért is felelős 
kormányfőhelyettes kiemelte: minden 
nemzetnek és nemzetiségnek küldeté-
se, hogy a saját örökségét megőrizze, 
kibontakoztassa, még gazdagabbá és 
mindenki számára megismerhetővé 
tegye. A magyarországi őshonos nemzeti-
ségeknek ezen felül sajátos felelősségük 
és küldetésük is van, hiszen olyan egyedi 
értékgazdagságot hoztak létre, amelyet 
nem pótolhat sem a magyarság, sem az 
anyanemzetük – fűzte hozzá.  Kitért arra 
is: a magyar kormány természetesnek te-
kinti, hogy mind jogilag, mind anyagilag 
támogassa a nemzetiségeket. Példaként 
említette, hogy az új magyar alkotmány 
államalkotó tényezőnek ismeri el a 
magyarországi őshonos nemzetiségeket, 
és alkotmányos szinten garantálja a saját 
nyelvhez, kultúrához és oktatáshoz való 
minden jogukat.

Post mortem kitüntetik a strasbourgi
merénylet lengyel áldozatát
Andrzej Duda lengyel elnök ki fogja 
tüntetni a strasbourgi merényletben 
halálosan megsebesült lengyel állam-
polgárt, aki megakadályozta, hogy a 
lövöldözésnek még több áldozata legyen 
– jelentette be a lengyel államfői hivatal 
államtitkára. Andrzej Dera tegnap reggel 
azon, hivatalosan meg nem erősített, de 
a lengyel közmédiában is idézett tanú-
vallomások kapcsán nyilatkozott, melyek 
szerint a vasárnap elhunyt, korábban 
Strasbourgban élő Barto Pedro Orent-Ni-
edzielski lengyel állampolgár a szintén 
a múlt keddi strasbourgi lövöldözésben 
halálosan megsebesített olasz barátjával, 
Antonio Megalizzivel megpróbálták fel-
tartóztatni a merénylőt, Chérif Chekattot.

May: káros lenne egy új népszavazás
A brit miniszterelnök szerint helyre-
hozhatatlan politikai kárt okozna egy 
esetleges újabb népszavazás a brit 
EU-tagságról. Theresa May tegnap 
délután tájékoztatta a londoni alsóház 
képviselőit a múlt heti EU-csúcsérte-
kezletről. Nyomatékosan kitért az újabb 
EU-referendum egyre többször felmerülő 
kérdésére, kijelentve: ha a brit kormány 
ismét népszavazást írna ki az EU-tagság-
ról, azzal azt üzenné a demokráciában 
bízó millióknak, hogy a demokrácia nem 
teljesíti a vele szembeni elvárásokat. May 
szerint egy újabb referendum valószínű-
leg nem vinné előbbre az országot, mint 
a legutóbbi, viszont még mélyebb meg-
osztottságot teremtene, éppen egy olyan 
időszakban, amikor az ország egyesíté-
sén kellene dolgozni. 

Pokolgép robbant
egy görög tévétársaságnál 
Nagy erejű pokolgép robbant tegnap 
hajnalban a Szkaj görög televízió épüle-
ténél, senki sem sérült meg, de az anyagi 
kár jelentős. A rendőrség tájékoztatása 
szerint a detonáció helyi idő szerint 2.35-
kor történt a televízió székházánál, Athén 
tengerparti részén, miután az épületet 
megelőzőleg fi gyelmeztető telefonhívá-
sokat követően kiürítették. A robbantás 
elkövetőjeként egyelőre senki sem 
jelentkezett. Korábban szélsőbaloldali 
és anarchista szervezetek hajtottak végre 
támadásokat sajtóorgánumok ellen 
Görögországban.
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Két ellenzéki képviselőt a biztonsági őrök 
vezettek ki tegnap reggel az MTVA szék-

házából, miután vasárnap késő este a köz-
média épülete elé vonultak az ellenzék által 
a munkatörvénykönyv túlórákra vonatkozó 
módosításai – az általuk „rabszolgatörvény-
nek” nevezett jogszabály – ellen összehívott 
tüntetés résztvevői. Az MTI beszámolója sze-
rint este több parlamenti képviselőt rendőri 
kíséret mellett beengedtek az MTVA-szék-
házba. Köztük volt Kepli Lajos és Stummer 
János jobbikos képviselő, Varju László, a De-
mokratikus Koalíció képviselője, Kunhalmi 
Ágnes MSZP-s képviselő, valamint Hadházy 
Ákos és Szél Bernadett független országgyű-
lési képviselő. Az ellenzéki politikusok petí-
ciót akartak beolvasni, amit nem engedtek 
meg nekik. Ezt követően az épületben éjsza-
káztak, majd reggel konfl iktus támadt több 
politikus és a biztonsági emberek között, 
ennek nyomán Hadházy Ákost és Szél Ber-
nadettet kivezették az épületből. Eközben a 
nap folyamán az épület előtt várakozó, pe-
tíciójukat továbbra is beolvasni akaró ellen-
zéki képviselők közül a kerítésen átmászva 
többen is bejutottak az épület udvarára.

Hidvéghi Balázs, a kormányzó Fidesz 
kommunikációs igazgatója minderre úgy 
reagált: elfogadhatatlan, hogy politikusok 
erőszakkal akarnak beavatkozni egy szer-
kesztőség működésébe. Az MTVA tegnapi 
közleménye szerint a politikusok országy-

gyűlési képviselői jogaikra hivatkozva lép-
tek be az MTVA épületébe vasárnap este. 
A politikusok az egész éjszakát az MTVA 
gyártóbázisán töltötték, hamis tűzriadót 
csináltak, ajtókat nyitogattak, igyekeztek 
bejutni az elzárt területre. Az országgyűlé-
si képviselők mandátumából eredő jogon 
való túlterjeszkedés miatt az MTVA felje-
lentést is tett a rendőrségen. Reggel aztán a 
képviselők ismét megpróbáltak bemenni a 
munkaterületekre. Hadházy Ákos megpró-

bált egy lépcső korlátján átmászva üzemi 
területre behatolni. A biztonságiak fi gyel-
meztették, felszólították, de nem állt el 
szándékától, végül a belekapaszkodó Szél 
Bernadettel együtt eltávolították az épü-
letből. A tüntetés egyébként késő este az 
MTVA-székház előtt is erőszakba torkollt, 
többen petárdákkal, üvegekkel és más tár-
gyakkal dobálták meg a biztosításban részt 
vevő rendőröket. A rendőrök többszöri fel-
szólítást követően könnygázt alkalmaztak.

Képviselők „ostromolták” az MTVA-székházat

Az államfő elleni feljelentés megfo-
galmazására szólította fel a kormá-
nyoldalt Liviu Dragnea PSD-elnök, 
mivel szerinte Klaus Johannis 
hazaáruló.
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H azaárulással vádolta meg Liviu 
Dragnea, a kormány fő erejét adó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) el-

nöke Klaus Johannis államfőt, és arra 
szólította fel pártja vezető politikusait és 
az igazságügy-minisztert, hogy tegyenek 
feljelentést ellene. Dragnea szerint Johan-
nis azzal követett el hazaárulást, hogy 
megkérdőjelezte Románia felkészültségét 
az uniós elnökséggel járó feladatok ellá-
tására. Ezért arra szólította fel többek kö-
zött Florin Iordache volt és Tudorel Toader 
jelenlegi igazságügy-minisztert, hogy az 
új év első napjaiban hivatalosan is kezde-
ményezzék a törvényhozásban az államfő 
elleni vádemelést. A pártelnök a PSD or-
szágos tanácsának vasárnapi ülésén vá-
laszolt így a jobboldali elnök folyamatos 
támadásaira.

Az államfőt az alkotmány szerint a 
törvényhozók kétharmadának voksá-

val helyezheti vád alá hazaárulásért 
a bukaresti parlament. Amennyiben 
összejönne a vádemeléshez szüksé-
ges többség, az államfőt mindaddig 
felfüggesztenék tisztségéből, amíg az 
ügyben illetékes legfelsőbb bíróság el 
nem dönti, hogy megalapozott a felje-
lentés, vagy sem.

A pártelnök felkérése a jelek szerint 
meglepetésként érte az érintetteket is. 
Florin Iordache, a képviselőház alelnö-
ke, aki a tüntetésekhez vezető, amnesz-
tiáról szóló 13-as kormányrendelet révén 
vált hírhedtté, az esetleges feljelentésről 
csak annyit árult el, hogy annak tartal-
máról, a feljelentés indokairól csak ak-
kor tájékoztatják a nyilvánosságot, ha 
elkészült a dokumentum, Tudorel To-
ader igazságügy-miniszter pedig csupán 
annyit mondott: ő maga is akkor hallott 
először a felvetésről, amikor azt Dragnea 

a beszédében megfogalmazta. Dragnea 
csaknem másfél órás beszédében pártja 
kétéves kormányzásának mérlegéről be-
szélt, és úgy vélekedett: azért éri annyi 
támadás pártját az ellenzék és külföldi 
szervezetek részéről, mert román, nem 
pedig idegen érdekek szolgálatában áll.

A PSD elnöke a pártértekezleten mon-
dott beszédében éles támadást intézett 
a titkosszolgálatok és vádhatóságok el-
len, amiért nem vizsgálják ki azokat a 
sajtóértesüléseket, amelyek szerint a 
korrupcióellenes jelszavakkal szervezett 
kormányellenes tüntetéseket külföldről 
fi nanszírozzák. Dragnea arra is kitért: 
Romániában szitokszóvá vált a „közke-
gyelem” kifejezés, de szerinte a PSD-nek 
„kötelessége” valamilyen módon jóváten-
ni az ártatlan embereket érintő ügyészsé-
gi visszaéléseket, és előbb-utóbb rá kell 
szánnia magát erre a lépésre.
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A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ELNÖKE SZERINT FELJELENTÉST KELL TENNI AZ ÁLLAMFŐ ELLEN

Dragnea: Johannis hazaáruló

Ellenzéki „hadművelet”. Tóth Bertalan MSZP-elnök is átmászott az MTVA-székház kerítésén

„Gondnokot” játszik a kormány fölött és támad Johannis

A soron következő kormányülések napirendjének előzetes megküldését kérte tegnap a 
kormánytól Klaus Johannis államfő. Az elnöki hivatal az alkotmány vonatkozó cikkelyeire 
hivatkozva kérte a napirend elküldését. Ez minden bizonnyal azzal áll összefüggésben, 
hogy fölmerült: kormányrendelettel léptetnék hatályba a büntető törvénykönyv és a 
büntetőjogi perrendtartás azon módosításait, amelyeket az alkotmánybíróság alkotmá-
nyosnak talált. Mint ismeretes, az alkotmány értelmében az államfő jogosul a kormányü-
lések vezetésére is. Erre legutóbb a tavalyi év elején került sor, amikor Johannis így vette 
elejét, hogy az akkor még Sorin Grindeanu vezette kabinet elfogadja a közkegyelemre 
vonatkozó rendeletet. Claudiu Manda PSD-szenátor ugyanakkor közölte: az elnök akkor 
vehet részt a kormány ülésein, ha az ő hatáskörét érintő témák vannak napirenden, más 
esetekben nem küldik el neki a napirendet. Az államfő egyébként Liviu Dragnea PSD-el-
nök elleni politikai támadásra használta fel tegnap az 1989-es forradalom évfordulóját. 
Az elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: a forradalom ideáljai jelentik a jelenlegi 
alkotmány alapját, ami szavatolja, hogy a szabadságjogokért való áldozatuk nem volt 
hiábavaló. „Ma ezen vértanúk emlékét meggyalázza néhány bűnöző erőfeszítése, az 
élükön Liviu Dragneával az amnesztia és a közkegyelem kierőszakolására. Románia nem 
tér vissza a pártállam sötét emlékű korszakába” – fogalmazott az elnök.

Végső megoldás az amnesztia?

Nem gondolkodik feltétlenül amnesztia-
törvény kidolgozásában Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter – legalábbis ez 
hámozható ki a témában tett tegnapi kĳ e-
lentéséből. „Arról született megegyezés, 
hogy az amnesztia és a közkegyelem a 
végső megoldás legyen az említett vissza-
élések orvoslására” – mondta Toader.




