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Akcióban 
a méregkeverő Ponta

Azért jó ez a nyárvégi kormányválság, mert a román 
hírtelevíziók rajongói végre valami mást is láthatnak, 
hallhatnak, mint a caracali „rém” házában találtak 
elemzését és a rendőrt játszó műsorvezetők hisztéri-
kus előadását. Tulajdonképpen visszatértünk a rendes 
kerékvágásba. Az utóbbi három évben ugyanis folya-
matos volt a politikai válság. Ha nem az éppen aktuális 
kabinet bukott, akkor néhány miniszternek kellett men-
nie. Klaus Johannis álmából zajra ébredve azonnal el-
kezdi a Mondjon le kezdetű monológot, teszi ezt olyan 
lassan, hogy közben szépen visszaalszik.

Miután a titkozszolgálatokkal megerősítő „függet-
len” igazságszolgáltatók gondoskodtak a miniszterel-
nököket bátran váltogató Liviu Dragnea rácsok mögé 
helyezéséről, ki tehet az újabb kormányválságról? 
Viorica Dăncilă lassan megerősödött. Népszerűségi 
csúcsokat ugyan nem döntöget, de kormányfőként, 
a hatalmon lévő formáció vezetőjeként és államfője-
löltként számolni kell vele. Márpedig a nagy méreg-
keverő Victor Pontának elviselhetetlen az őt korábban 
megpuccsoló párt lassú magához térése. A szinte ki-
zárólag szociáldemokrata árulókból álló Pro Románia 
párt bosszútól hajtott vezére most látta elérkezettnek 
az időt Dăncilă eltávolítására vagy meggyengítésére. 
A súlyos európai parlamenti kudarc után kizárólag a 
politikai túlélés legjobb módját kutató Călin Popes-
cu-Tăriceanu úgy örült Pontáék szövetségi ajánla-
tának, mint elanyátlanodott kölyök a vidámparki 
belépőnek. Az ALDE csinos tőrdöféssel jelezte Dănci-
láéknak a szerelmi kaland végét. 

Innentől kezdve Dăncilă lemondhat, megbuktathat-
ják a parlamentben vagy túlélheti a szavazást, s béna 
kacsaként, a székéhez mindenáron ragaszkodó kor-
mányfőként vághat neki az elnökválasztásnak. Mind-
három eset vezető politikusi karrierjének végét jelen-
ti, s ezzel tisztában vannak a szociáldemokraták is. A 
jövő év tavaszán elképzelhető előre hozott választá-
sok, avagy a 2020 őszén esedékes menetrend szerinti 
megmérettetés után a baloldali térfélen megkerülhe-
tetlen, de akár főszereplői pozícióba is kerülhet Ponta 
pártja, esetleg pártszövetsége.

Mindeközben a jobboldalon már októberre elmérge-
sedett viszonyokra lehet számítani, hiszen Dăncilă ki-
lövésével vagy végzetes megsebesítésével feltartóztat-
hatatlanul megvalósul a Johannis–Dan Barna párharc 
az elnökválasztás döntő menetében, ott pedig nem 
fogják kímélni egymást az önjelölt korrpucióellenes 
élharcosok. Ha olajozottan működik Ponta csapdája, 
Ludovic Orban PNL-elnök – az USR „baráti” segítségé-
vel – könnyen belesétálhat, azaz elvállalhatja a Dăn-
cilă-kabinet megbuktatása után a miniszterelnökséget 
valós parlamenti háttér nélkül. Az ebből következő 
garantált sikertelenség már a jövő év elejére leépítheti 
a PNL stabilnak látszó előnyét, s három pólusú – PNL, 
USR, illetve az addigra majdnem fej-fej mellett álló, 
esetleg már egymásra is találó PSD és Pro Románia – 
versengést eredményezhet. Akkor pedig a választások 
utáni koalíció összetételét ismét a pillanatnyi érdek 
fogja meghatározni.

Az elmúlt évben több mint 125 
ezerrel csökkent Románia né-
pessége. Az 58 ezres migrációs 
veszteség volt a népességfogyás 
második legfontosabb oka a 
természetes fogyás után. Az 
ENSZ egyik előrejelzése 2050-re 
14,5 milliós lakosságot jósolt az 
országnak.

 » KRÓNIKA

R ománia továbbra is „emigráns” 
ország, többen vándorolnak el 
onnan, mint ahányan leteleped-

nek egy évnél hosszabb időre – kö-
zölte csütörtökön a román statisztikai 
intézet. Az ország népességéről szóló 
ideiglenes jelentés szerint tavaly több 
mint 125 ezerrel – megközelítőleg egy 
Marosvásárhely méretű város lakos-
ságával – csökkent Románia népessé-
ge. Az országnak az idei év első nap-
ján 19 millió 405 ezer lakosa volt.

Jelentős természetes fogyás
Az MTI beszámolója szerint tavaly 
csaknem negyedmillió (240 ezer) 
lakos hagyta el Romániát, miköz-
ben a hazatérők és az egy évnél 
hosszabb időre itt letelepedő kül-
földiek száma alig haladta meg a 
180 ezret. Az 58 ezres migrációs 
veszteség volt a népességfogyás 
második legfontosabb oka a ter-
mészetes fogyás után. A népesség-
csökkenés nagyobb része a több 
mint negyed évszázada negatív 
tartományban lévő természetes 
szaporulatnak tulajdonítható: az 
élve születések száma tavaly 76 
ezerrel elmaradt a halálozásoké-
hoz képest. A statisztikai hivatal 
jelentéséből kiderül: Romániában 
tavaly is fokozódott a lakosság 
elöregedése: míg a 15 év alattiak 
aránya (15,6 százalék) állandó ma-
radt, a 65 év felettieké enyhén (0,3 
százalékponttal) emelkedett (18,5 
százalékra). Az úgynevezett függő-
ségi ráta – amely azt tükrözi, hány 

gyerek és idős jut száz aktív (15–65 
év közötti) felnőttre – 51,1-ről 51,9 
százalékra nőtt.

Visszafordíthatatlan elvándorlás
A rendszerváltáskor még több mint 
22 milliós ország drasztikus né-
pességfogyásáért – főleg az uniós 
csatlakozást követő években – el-
sősorban az elvándorlás volt fele-
lős, Romániából ugyanis több mint 
hárommillió vendégmunkás köl-
tözött Nyugatra (elsősorban Olasz-
országba és Spanyolországba). Bár 
a kivándorlás mérséklődött, átté-
telesen kedvezőtlenül befolyásol-
ja a demográfi ai adatokat az által, 
hogy a külföldre költözött román 
állampolgárok zöme a gyermekvál-
lalás szempontjából fontos 25–45 év 
közötti korosztályhoz tartozik. Az 
ENSZ egyik előrejelzése 2050-re 14,5 
milliós lakosságot jósolt Romániá-
nak, amennyiben nem változik a né-
pességet befolyásoló főbb mutatók 
alakulása.

MAROSVÁSÁRHELY MÉRETŰ VÁROS LAKOSSÁGÁVAL CSÖKKENT A NÉPESSÉG TAVALY

Emigránsok országa
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Borús kilátások. Az elmúlt esztendőben 58 ezer főt tett ki Románia migrációs vesztesége

 » BÍRÓ BLANKA

Augusztustól magyar nyelven 
is szervezhetnek továbbképző 

tanfolyamokat az állástalanoknak 
– jelentette be sajtótájékoztatón 
a Kovászna Megyei Munkaerő-el-
helyező Ügynökség igazgatója. 
Kelemen Tibor szerint ez könnyítést 
jelent, hiszen eddig hivatalosan csak 
románul képezhették a munkanél-
külieket, noha az előadók igyekez-
tek megértetni a tananyagot azokkal 
is, akik nem beszéltek jól románul. 
Ezentúl a vizsgáztatást is le lehet 
bonyolítani magyar nyelven, bár ez 
még szervezést igényel. Közben az 
állástalanok egy része azt kéri, hogy 

szervezzenek románnyelv-tanfolya-
mot, ez viszont akadályokba ütkö-
zik, ennek ellenére nem lehetetlen. 
Korábban ugyanis megszerezték a 
jóváhagyást a spanyolnyelv-tanfo-
lyamok szervezésére, mert akkor 
arra volt nagy igény, most azonban 
változott a kereslet, inkább néme-
tül tanulnának az álláskeresők, erre 
azonban még nincs engedélyük. 
Ugyanakkor az ügyfélfogadással 
foglalkozó román nemzetiségű al-
kalmazottak jelezték, hogy szívesen 
tanulnák a magyar nyelvet, azonban 
az ügynökség csak a munkanélküli-
eknek szervezhet ingyenes tanfo-
lyamokat – pontosított az igazgató. 
Jelenleg tíz tanfolyam zajlik Három-

széken: többek között Bölönben 
fodrászmesterséget tanulnak, míg 
Szotyorban pékinasok dolgoznak. 
Képeznek még favágókat, takarí-
tókat, könyvelőket, asztalosokat, 
ácsokat is. A tájépítész és kertész 
szakra nincs elég jelentkező, pedig 
azt hitték, ez vonzó lehet, hiszen a 
virágkertészetek folyamatosan ke-
resnek munkaerőt, ám az állástala-
nok azzal hárítanak, hogy ők tanfo-
lyam nélkül is tudnak kertészkedni. 
A munkaadók hegesztőt is folyama-
tosan keresnek, de erre a szakmára 
sincs jelentkező. Sokan érdeklőd-
nek a betegápolói szakma iránt, vi-
szont ilyen képzésre az ügynökség-
nek nincs jóváhagyása.

Magyarul tanulnának a román alkalmazottak  » RÖVIDEN

Breaz: „csak” 300 iskola marad mosdó nélkül
Tanévkezdéskor az iskolák mintegy 90 százalékának 
meglesz az egészségügyi működési engedélye – jelentet-
te ki Daniel Breaz ügyvivő oktatási miniszter. A tárca-
vezető szerint az iskolák csaknem 86 százaléka rendel-
kezik ugyanakkor a katasztrófavédelmi felügyelőségek 
(ISU) által kiadott engedéllyel. Daniel Breaz a Realitatea 
TV szerda esti műsorában úgy fogalmazott, hogy tanév-
kezdéskor országszerte megközelítőleg 300 olyan iskola 
lesz még, amelyben az illemhely az udvaron található. 
„Van pénzünk mind az 1150 iskola számára (amelyekben 
jelenleg az udvaron van az illemhely – szerk. megj.). 
Nem hiszem, hogy tanévkezdésre több mint 300 ilyen 
iskola marad. Az oktatási tárca kiutalta a polgármesteri 
hivataloknak a beltéri illemhelyek kialakítására szük-
séges összegeket” – hangsúlyozta az Agerpres hírügy-
nökség szerint Breaz. Ami pedig a tankönyveket illeti, az 
ügyvivő miniszter azt mondta, hogy „azok 99 százaléka 
már az iskolákban van”. (Hírösszefoglaló)




