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Lemond polgármesteri tisztségéről
Borkai Zsolt
„A morális helyzetre való tekintettel” 
lemond polgármesteri tisztségéről Borkai 
Zsolt. A politikus a győriekhez tegnap írt 
nyílt levelében jelentette be, hogy a győri 
közgyűlés mai alakuló ülése után, péntek 
16 órai határidővel megválik tisztségétől. 
Az MTI által idézett levelében azt írta, 
a folyamatos vádaskodás ellenére azért 
nem mondott le eddig, mert szerette vol-
na, hogy a városnak olyan polgármestere 
legyen, akit a győriek megválasztottak, 
és képes Győrt vezetni. Hozzátette: sze-
reti Győrt, ezért nem szeretné a szemé-
lyével és a vele történtekkel hátráltatnia 
a város további fejlődését, így lemond 
polgármesteri tisztségéről.

Szankciók a Pro Romániában
a kormány támogatása miatt
Egyre mélyebb a válság a Pro Románi-
ában annak nyomán, hogy konfl iktus 
robbant ki a pártban a Ludovic Orban 
vezette kormány támogatása kapcsán. 
A Pro Románia végrehajtótestülete 
kedden úgy döntött, hogy megvonja a 
megyei koordinátori megbízatást és a 
párt vezetőségének politikai támogatását 
minden olyan parlamenti képviselőjétől, 
aki szembeszegült a párt döntéseivel, és 
bizalmat szavazott az Orban-kormány-
nak. Az Orban-kormány beiktatásáról 
döntő hétfői parlamenti szavazáson a Pro 
Románia hét képviselője szavazott. Egyi-
kük, Daniel Constantin a szankciókat 
követően bejelentette: kilép a pártból. 
Miközben egyébként a pártot belső 
konfl iktusok szabdalják, Victor Pon-
ta pártelnök éppen egy törökországi 
golfversenyen vesz részt csapatával, 
amelynek a DNA által a Microsoft -ügyben 
pénzmosás miatt vizsgált, az ügyben 
tanúként is szereplő üzletember, Dinu 
Pescariu is tagja.

Von der Leyen felkérte Boris Johnsont,
hogy jelöljön EU-biztost
Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság megválasztott elnöke hiva-
talos felkérést küldött a brit miniszter-
elnöknek, amelyben arra kérte Boris 
Johnsont, delegáljon egy vagy több brit 
uniós biztosjelöltet a munkáját hamaro-
san megkezdő új bizottságba – közölte 
Dana Spinant, az új Európai Bizottság 
szóvivője tegnap. Elmondta: Ursula von 
der Leyen levelében arra kérte Johnsont, 
lehetőleg női nevek is szerepeljenek a 
javasolni kívánt biztosjelöltek között.

Elismert szerepvállalás az ukránokkal 
folytatott egyeztetésekben
Gordon D. Sondland, az Egyesült 
Államok Európai Unióhoz akkreditált 
nagykövete kedden kibővítette Ukrajná-
val kapcsolatos tanúvallomását, amelyet 
a Donald Trump amerikai elnök alkot-
mányos felmentési eljárását (impeach-
ment) előkészítő vizsgálat során tett a 
törvényhozóknak, s újabb meghallgatá-
sán immár elismerte szerepvállalását az 
ukránokkal folytatott egyeztetésekben. 
Elismerte azt a – korábban szintén 
tagadott – tényt is, hogy egy magas 
rangú ukrán tisztségviselővel közölte: 
az ország nagy valószínűséggel nem 
kapja meg a katonai segélyt az amerikai 
kormányzattól, amennyiben nyilvánosan 
nem kötelezi el magát a Trump elnök 
személyes ügyvédje, Rudy Giuliani által 
kért vizsgálatok megindítása mellett. 
A Giuliani által követelt vizsgálatok a 
demokraták elnökjelöltségére pályázó 
Joe Biden volt alelnök és fi a, Hunter 
Biden ukrajnai üzleti ügyeit lettek volna 
hivatottak feltárni. 

KORMÁNYDÖNTÉS AZ EU-BIZTOSRÓL – AZ ÜLÉSEN JOHANNIS IS JELEN VOLT

Adina Vălean lehet a befutó
Két nemzeti liberális párti EP-képvi-
selőt, Siegfried Mureşant és Adina 
Văleant nevezte meg román uniós 
biztosjelöltként a hétfőn hivatalba 
állt Orban-kormány.
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S iegfried  Mureşan és Adina Vălean 
nemzeti liberális párti (PNL) európai 
parlamenti (EP) képviselőket jelölte 

a kormány a Romániának járó uniós bizto-
si tisztségre – jelentette be tegnap Ludovic 
Orban miniszterelnök. A döntést a tegna-
pi kormányülésen hozták meg, amelyen 
Klaus Johannis államfő is részt vett. Ursula 
von der Leyen Adina Văleant választotta, 
mivel szeretné, hogy a testületben egyen-
súlyban legyen a nemek aránya.

Romániának a közlekedési biztosi tiszt-
séget szánják az uniós testületben. Orban 
bejelentette: a jelöltet a parlament illeté-
kes szakbizottságai is meghallgatják. Miu-
tán az elnök kiválasztotta a román jelöltet, 
elkezdődhetnek a bizottsági meghallgatá-
sok az EP-ben. Magyarország és Francia-
ország már hetekkel ezelőtt megnevezte 
saját új jelöltjét, a román jelölt jelölése 
viszont az elhúzódó kormányválság miatt 
késett. A Politico című amerikai lap euró-
pai ügyekkel foglalkozó internetes kiadása 
szerint az európai szociáldemokraták a 
nap folyamán már jelezték: a nemek kö-
zötti egyensúly érdekében  csak a női jelöl-
tet támogatják.

Mint ismeretes, az előző, szociálde-
mokrata kormány három jelöltet is meg-
nevezett, de Rovana Plumbot pénzügyi 
problémák miatt alkalmatlannak találta 
az EP jogi bizottsága, Dan Nica és Victor 
Negrescu személyét pedig Ursula von der 
Leyen már el sem fogadta, arra hivatkoz-
va, hogy a jelölt személyére az államfőnek 
is rá kell bólintania. Viorica Dăncilă volt 
miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) elnöke és államfőjelöltje közölte: 
pártja nem fog támadást indítani a román 
jelölt ellen az EP-ben, ahogy azt a PNL és a 
Renew Europe liberális frakció tette. „Ami-
kor országos érdekről van szó, nem fogunk 
úgy eljárni, ahogy a liberálisok és a Renew 
Europe frakciójának tagjai tették. Nem le-
szünk románellenesek” – jelentette ki. 

Protekciósokra vadászik Orban
Amúgy, akárcsak a hétfőn beiktatott kor-
mány első, nem hivatalos ülésén, a tegna-
pi első hivatalos kormányülésen is jelen 
volt Klaus Johannis államfő, aki Ludovic 
Orban miniszterelnök meghívására ült a 
kormányfő mellett. Az újraválasztásáért 

küzdő államfő közölte: „megkönnyebbül-
ten sóhajtott fel”, hogy új kormány került 
hatalomra, amely hajlandó tenni az or-
szág problémáinak megoldása érdeké-
ben. Johannis szerint nagy bátorságra vall 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) részéről, 
hogy a kisebbségben való kormányzást is 
vállalta, és hozzátette: ilyen körülmények 
között minden egyes törvénytervezetről 
külön-külön egyeztetés szükséges a par-
lamenti pártokkal. Az államfő, aki megje-
gyezte: örül annak, hogy a kudarcos kor-
mány távozott, közölte: olyan jelzéseket 
kapott az új miniszterektől, hogy a PSD-
sek súlyos helyzetet hagytak maguk után, 
és kiürítették az államkasszát.

Az ülésen Orban arra utasította a kor-
mánytagokat, hogy alaposan vizsgálják át 
a minisztériumok személyzeti állományát, 
és menesszenek mindenkit, aki politikai, 
rokoni vagy más alapon, érdemtelenül 
kapott tisztséget. A külügyminisztert fel-
kérte, vizsgálja át a konzuli kinevezéseket, 
és rendeljen vissza mindenkit, akit nem 
szabályosan neveztek ki.

„Arra számítok, hogy izomlázat kapok, 
miközben a dolgukat elhanyagoló állam-
titkárok menesztését írom alá. Vége a pro-
tekciónak, a nepotizmusnak. Tegnap en-
nek meg annak a fi a menesztéséről szóló 
határozatokat írtam alá” – mondta Orban.

A tegnapi nap folyamán folytatta a kor-
mány PSD-tlenítését: négy államtitkár, két 
államtanácsos és egy miniszterelnök-he-
lyettesi tanácsos tisztségéből való távozá-
sát szentesítette. Orban egyúttal felszólí-
totta Florin Cîţu pénzügyminisztert, hogy 
dolgozza ki a költségvetés-kiigazítást, és 
elemezze az áfa-visszatérítések helyzetét, 
kijelentve: nem a magánszféra nyakába 

kell varrni az előző kormány meggondolat-
lan költekezéseit.

Dăncilă már ellenzékből
bírálja Johannist
Viorica Dăncilă egyébként tegnap élesen 
bírálta Klaus Johannist, amiért részt vett 
a kormányülésen. „Olyan államfőt lát-
tunk, aki valójában miniszterelnök, egy 
Johannis–Orban-duót, amely hasonlatos 
a Băsescu–Boc-pároshoz. Egy olyan osz-
tályfőnököt, aki a nép elé vezette tanítvá-
nyát. Csodálkozom, hogy nem húzta meg 
a fülét is, hogy az ő kampányálláspontját 
hangoztassa, aminek a terjesztésére az 
államfői hivatal már nem is elegendő. Lát-
ható, hogy a kampány mostantól a Victo-
ria-palotából folytatódik” – hangoztatta a 
volt kormányfő, aki szerint nem az ő kor-
mányzása volt kudarcos, hanem az „öt év 
jó részét szabadságon töltő” Johannisé.

Dăncilă még kedden este azzal vádolta 
meg Johannist, hogy az aznapi miniszté-
riumi átadás-átvételi ceremóniákon nyo-
mást gyakorolt egyes miniszterekre, emiatt 
pedig érdekkonfl iktus állt elő. „Mindany-
nyian tanúi voltunk Johannis elnök nyilat-
kozatainak, amelyeket a védelmi, külügyi, 
igazságügyi, belügyi miniszteri mandátu-
mok átadási-átvételi ceremóniáján tett. A 
védelmi és külügyi tárca átvételi ceremóni-
áján való jelenlétét még meg tudjuk érteni, 
mert ezeken a területeken az az államfő-
nek alkotmányos hatásköre van, de hogy 
tudja megmagyarázni az elnök azt, hogy 
személyesen adta áldását az új igazság-
ügyi miniszter kinevezésére, olyan körül-
mények között, hogy Johannis úr dosszi-
éját november 12-én, a két forduló között 
tárgyalják?” – mondta Viorica Dăncilă.
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Az identitáserősítés a nemzetpolitika fő célja

Újabb nekifutás. Adina Vălean lehet az új román EU-biztos

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Kárpát-medencei óvodafejlesztések, a 
Határtalanul! tanulmányi kirándulási 

program, a testvértelepülési kapcsolatok, 
és a családtámogatások szerepeltek többek 
között a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) 
oktatási, kulturális, demográfi ai és ifj úsági 
szakbizottsága ülésén – közölte a Miniszter-
elnökség tegnap az MTI-vel. Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára az ülésen kijelen-
tette: a szakbizottsági ülés célja, hogy terü-
letenként értékelje az elmúlt időszak külho-

ni magyarság szempontjából legfontosabb 
eseményeit. Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára arról beszélt, hogy ez a tanácskozás 
előkészíti az év legnagyobb nemzetpoliti-
kai fóruma, a Máért november 15-i plenáris 
ülését. Hangsúlyozta: a nemzetpolitikában 
a fő cél továbbra is az identitáserősítés, a 
családok támogatása és a gazdaságfejlesz-
tés. Hozzátette: mára egységes oktatási és 
kulturális térről, megújuló Kárpát-medencé-
ről beszélhetünk, hisz az elmúlt év során is 
sikeres programok sora és fejlesztések százai 
valósultak meg a külhoni magyar területe-

ken. A legfontosabb programok között emlí-
tette: 2019 a külhoni magyar gyerekek éve, a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, 
a Határtalanul! program eredményeit, vala-
mint a testvértelepülési kapcsolatok fontos-
ságát és a sportfejlesztések identitáserősítő 
szerepét. Földváry Gábor, a Miniszterelnök-
ség örökségvédelmi ügyekkel kapcsolatos 
feladatok koordinálásáért felelős miniszteri 
biztosa a tanácskozáson hangsúlyozta: az 
évről évre nagyobb költségvetéssel megvaló-
suló Rómer Flóris-terv keretében számtalan 
külhoni magyar, elsősorban egyházi műem-
léket sikerült felkutatni és restaurálni.




