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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A magyar rendőrség pénteken 
megerősítette a Krónikának, 
hogy szerdán elfogták a Romá-
niában háromévi letöltendő 
börtönbüntetésre ítélt Olosz 
Gergelyt, az RMDSZ volt Ko-
vászna megyei képviselőjét és 
szenátorát.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Elfogták a rendőrök március 13-
án Magyarországon a nemzet-
közi elfogatóparancs hatálya 

alatt álló Olosz Gergelyt – erősítette 
meg a Krónikának pénteken délután 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
kommunikációs szolgálata. Lapunk 
az egykori RMDSZ-es szenátor állító-
lagos letartóztatásáról szóló román 
sajtóértesülések kapcsán kereste 
meg a nap folyamán a magyar ren-
dőrséget. A válasz szerint az illeté-
kes bíróság Olosz ideiglenes átadási 
bűnügyi felügyeletét rendelte el, 
mozgását nyomon követő techni-
kai eszköz alkalmazásával ellenőr-
zi. Kiadatása ügyében a Fővárosi 
Törvényszék dönt. Pénteken több 
bukaresti sajtóorgánum – többek 
között a Mediafax hírügynökség és a 
G4Media hírportál – is azt írta, hogy 
információi szerint Magyarországon 
őrizetbe vették a tavaly Romániában 

letöltendő börtönbüntetésre ítélt er-
délyi politikust. 

Olosz Gergely ellen január elején 
bocsátottak ki nemzetközi körözést 

a román hatóságok, miután három 
év letöltendő szabadságvesztésre 
ítélték korrupció miatt. A bukaresti 
legfelsőbb bíróság december 20-án 

ELFOGTÁK A NEMZETKÖZILEG KÖRÖZÖTT VOLT RMDSZ-ES SZENÁTORT, KIADATÁSÁRÓL A BUDAPESTI TÖRVÉNYSZÉK DÖNT

Nyomkövetőt kapott Olosz Gergely Magyarországon

 Oloszt befolyással üzérkedésben találta vétkesnek a legfelsőbb bíróság

hirdette ki ítéletét, az RMDSZ egy-
kori politikusa azonban nem jelent-
kezett büntetése végrehajtására, és 
a rendőrségnek sem sikerült elő-
állítania. A volt Kovászna megyei 
képviselőt és szenátort befolyással 
üzérkedésben találta vétkesnek a 
legfelsőbb bíróság. Az ítélet a há-
romévi letöltendő börtönbüntetés 
mellett 384 ezer euró és 400 ezer lej 
értékű vagyonelkobzásról is rendel-
kezett. A vádirat szerint 2010-ben az 
akkor parlamenti képviselő Oloszt 
négy vállalkozó lefi zette mintegy 
félmillió euróval, hogy előnyös szer-
ződésekhez juttassa cégeiket, ki-
használva, hogy korábban a buka-
resti energiaár-szabályozó hatóság 
(ANRE) elnöki tisztségét töltötte be.

A román rendőrség honlapján 
fellelhető körözöttek listájára ja-
nuárban felkerült Olosz Gergely 
fényképe, mellette az áll: büntetése 
végrehajtása érdekében elfogatópa-
rancs van érvényben ellene. Olosz 
2007–2008-ban a romániai energia-
ár-szabályozó hatóság elnöke volt, 
2008 és 2012 között az RMDSZ par-
lamenti képviselője, 2010-től frakci-
óvezetője, 2012-től 2013 májusában 
történt lemondásáig az RMDSZ 
szenátora volt. 2011-ben az RMDSZ 
elnöki tisztségét is megpályázta, ám 
a választáson alulmaradt az érdek-
képviselet élére akkor megválasz-
tott Kelemen Hunorral szemben.

 » Az illetékes 
bíróság Olosz 
ideiglenes átadási 
bűnügyi felügye-
letét rendelte el, 
mozgását nyomon 
követő technikai 
eszköz alkalma-
zásával ellenőrzi. 
Kiadatása ügyé-
ben a Fővárosi 
Törvényszék dönt.

 » BÍRÓ BLANKA

A sepsiszentgyörgyi Őrkő negyed 
15 lakója kapott szakmaismere-

ti bizonylatot, amely hozzásegítheti 
őket, hogy állást találjanak. A város 
önkormányzata 2017-ben csatlakozott 
a romák foglalkoztatottságát elősegí-
tő nemzetközi programhoz, amelynek 
célja a roma munkaerő problémáira 
megoldást találni a délkelet-európai 
térségben. Beindítását azzal indo-
kolják, hogy az Európai Unióban a 
romák jelentik a legnagyobb etnikai 
kisebbséget,  ugyanakkor a leginkább 
marginalizált közösségek közé tartoz-
nak, társadalmi kirekesztettséggel, 
diszkriminációval szembesülnek, 
korlátozott a hozzáférésük a  mun-
kaerőpiachoz, az oktatáshoz és az 
egészségügyi ellátáshoz. Sepsiszent-
györgyön tavaly októberben kezdő-

dött a kísérleti jellegű kezdeménye-
zés, amelynek keretében egy 30 fős 
csoportnak hetente több alkalommal 
szerveztek kiscsoportos tevékenysé-
get, a Gyulafehérvári Caritas szociális 
gondozó ágazatának és partnereik-
nek szakemberei nyújtottak segítsé-
get a felzárkózásban. A résztvevők ír-
ni-olvasni tanultak, fejlesztették a 
beszéd- és kommunikációs készsé-
güket, a román nyelvismeret alapjait. 
A képzéssorozat végén csupán 15-en  
vehettek át  szakmaismereti bizony-
latot: 8 szobalány, 3 kereskedelmi 
dolgozó, ketten a kőműves, valamint 
ketten a láncfűrészes szakmával is-
merkedtek meg. A képzéseket úgy 
válogatták össze, hogy megfeleljenek 
az őrkőiek és a helyi munkaerőpiac 
igényeinek. A képzéssorozatot a kö-
vetkezőkben kéthónapos mentorálási 
program követi.

Segítik a roma álláskeresőket
 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi táblabíróság 
csütörtöki végzésében jogerő-

sen visszaküldte a korrupcióellenes 
ügyészségnek (DNA) azt a vádiratot, 
amelyet a vádhatóság a marosvá-
sárhelyi római katolikus gimnázium 
törvénytelennek vélt 2014-es meg-
alapítása ügyében állított össze Ta-
mási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan 
Someșan volt Maros megyei főtan-
felügyelő ellen. A végzés kivonatát a 
romániai bíróságok portálján tették 
közzé. A bírói testület elutasította a 
DNA két korábbi végzés elleni felleb-
bezését. Érvényben hagyta azt a 2017 
decemberében kimondott végzést, 
amellyel a megyei törvényszék meg-
semmisítette a vádirat egy részét, és 
érvényben hagyta azt a végzést is, 
amellyel 2018 októberében a törvény-

szék visszaküldte az ügyet a DNA-
nak. Gogolák Csongor, Tamási Zsolt 
ügyvédje az MTI-nek úgy értékelte: er-
kölcsi győzelmet arattak a vádhatóság 
ellen. A táblabíróság ugyanis most már 
megfellebbezhetetlenül kimondta, 
hogy védencét egy rosszul elkészített, 
hiányos vádirat alapján állították a 
törvény elé: nincsen a vádiratban meg-
határozva az okozott kár, nincsenek 
azonosítva és kikérdezve a károsult 
személyek. Az ügyvéd elmondta: a bí-
róság korábban is kérte a vádirat kiegé-
szítését ezekkel a részletekkel. „Ha az 
ügyésznek ez eddig nem sikerült, alig-
ha tudja megtenni ezután” – jelentette 
ki. A kedvező végzés épp akkor szüle-
tett, amikor Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter a nemzeti ünnep 
apropóján ellátogatott a – bírósági ügy 
miatt megszüntetett, de azóta újraala-
pított – katolikus iskolába.

Erkölcsi győzelem a vásárhelyi iskolaügyben

 » A tábla-
bíróság most 
már megfelleb-
bezhetetlenül 
kimondta, hogy 
Tamási Zsoltot 
egy rosszul elké-
szített, hiányos 
vádirat alapján 
állították a tör-
vény elé: nincsen 
a vádiratban 
meghatározva 
az okozott kár, 
nincsenek azo-
nosítva és kikér-
dezve a károsult 
személyek. 
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