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„Prefektusvírus” fertőz Romániában
A belügyminisztérium orvosokat küld 
Aradra Marcel Vela újonnan hivatalba 
lépett belügyminiszter ígérete szerint, 
miután gyanús körülmények között 
jelentett beteget az Arad megyei kor-
mányhivatal vezetője és egyik helyettese 
is. Vela ezt csütörtökön jelentette be azt 
követően, hogy sajtóértesülések szerint 
a kormányról leváltott Szociáldemok-
rata Párt (PSD) megpróbál befolyást 
gyakorolni a Dăncilă-kormány által 
kinevezett prefektusokra, hogy jelent-
senek beteget, így akadályozva egyrészt 
a hétvégi elnökválasztás megrendezé-
sét, másrészt azt, hogy az új kormány 
leválthassa őket. A hatályos törvények 
értelmében ugyanis a prefektusoknak 
alá kell írniuk minden, a választások 
lebonyolításához szükséges dokumen-
tumot. Mint kiderült, a Temes megyei 
kormányhivatal vezetője is beteget 
jelentett, de ott az alprefektus a helyén 
maradt. Vela leszögezte: mindenképpen 
megtalálja a módját választás törvé-
nyes lebonyolításának. Ludovic Orban 
miniszterelnök szerda este egyeztetett a 
belügyi és a külügyi tárca, valamint az 
Állandó Választási Hatóság és a Külön-
leges Távközlési Szolgálat képviselőivel 
a választások lebonyolításáról.

Orbán Viktor: Törökország nélkül
nem lehet megállítani a migrációt
Törökország stratégiai partnere Magyar-
országnak a biztonság és a migráció kér-
désében is - jelentette ki Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök csütörtökön Bu-
dapesten, miután tárgyalt Recep Tayyip 
Erdogan török elnökkel. Orbán Viktor a 
Várkert Bazárban tartott közös nem-
zetközi sajtótájékoztatón azt mondta: a 
magyar külpolitikai gondolkodás abból 
indul ki, hogy Törökország nélkül nem 
lehet megállítani az Európába irányuló 
migrációt. Így a budapesti megbeszélé-
sen is áttekintették az ezzel összefüggő 
kérdéseket, és Magyarország elisme-
rését fejezte ki Törökországnak, amely 
csak az idén eddig 350 ezer illegális 
határátlépőt tartóztatott fel - közölte a 
kormányfő. Hozzátette: ha Törökország 
ezt nem tette volna, ezek az emberek 
már mind itt lennének, Magyarország 
déli határának környékén.

Budapesten lesz az ENSZ
terrorizmus elleni regionális irodája
Budapesten lesz az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) terrorizmus elleni 
hivatalának regionális programtámo-
gató irodája – jelentette be a magyar 
külgazdasági és külügyminiszter csütör-
tökön. Szijjártó Péter A terrorizmushoz 
vezető radikalizáció: regionális politikai 
válaszok és kockázatcsökkentés nevű 
kétnapos angol nyelvű konferencia meg-
nyitóján mondott beszédet. A miniszter 
a tanácskozás előtti sajtótájékoztatón 
elmondta: Magyarországon már több 
szakosított ENSZ-szervezetnek működik 
regionális központja. 

A CIA egyik munkatársa lehet
a kiszivárogtató
A CIA egyik munkatársa, Eric Ciaramella 
lehet a Trump–Zelenszkij-beszélgetés ki-
szivárogtatója – írta szerdán a jobboldali 
Breitbart News című lap, saját forrásaira 
és a Real Clear Investigations oknyo-
mozó portál információira hivatkozva. 
A Real Clear Investigations információi 
szerint az úgynevezett kiszivárogtató az 
előző elnök, Barack Obama kormányza-
tának munkatársa volt, jelenleg pedig 
a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 
munkatársaként dolgozik.

NYOLCADIK ALKALOMMAL TARTANAK ELNÖKVÁLASZTÁST VASÁRNAP ROMÁNIÁBAN

Ki lesz Klaus Johannis ellenfele?

Első forduló. Tizennégy jelölt várja a szavazópolgárok voksait vasárnap

Elnökválasztást tartanak vasárnap 
Romániában, az immár nyolcadik 
alkalommal megszervezett megmé-
rettetésen 14 jelölt indul.
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A rendszerváltás óta nyolcadik al-
kalommal várják az urnák elé 
vasárnap Romániában a választó-

polgárokat, hogy megválasszák az ország 
államfőjét. A külföldi szavazókörökben 
ugyanakkor már péntektől szavazhatnak a 
polgárok. A Központi Választási Bizottság 
országszerte 18 748 szavazókört hozott lét-
re, míg a külföldön élő román állampolgá-
rokat 835 szavazókör várja.

A szavazókörök vasárnap reggel 7 óra-
kor nyílnak, a szavazás este 9 óráig tart. 
Ugyanakkor a hatályos törvény értelmé-
ben mindazok, akik urnazáráskor a sza-
vazókör területén tartózkodnak, illetve 
előtte sorban állnak, éjfélig jogosultak a 
szavazatuk leadására. A külföldi szavazó-
körökben viszont már pénteken délben el-
kezdődik a választás, aznap este kilencig, 
majd szombaton és vasárnap reggel héttől 
szintén este kilencig voksolhatnak. A kül-
földön élő román állampolgárok előzetes 
regisztráció után levélben is szavazhattak, 
de ezzel a lehetőséggel nem éltek sokan, 
így előfordulhat, hogy ismét jókora sorok 
alakulnak ki a szavazókörök előtt.

Amennyiben az első fordulóban egyik 
jelölt sem szerzi meg a választói névjegy-
zékben szereplő polgárok több mint felé-
nek támogatását, akkor november 24-én 
a két első helyezett a második fordulóban 
mérkőzik meg egymással.

A szavazásra a 18. életévüket betöltött 
állampolgárok jogosultak, ha ellenük nem 
született olyan ítélet, amely a választás idő-
pontjában eltiltja őket állampolgári jogaik 
gyakorlásától. A szavazni akaró polgárnak 
be kell mutatnia személyi igazolványát, 
amelyet a választási bizottság tagjai besz-
kennelnek, hogy így bizonyosodjanak meg 
arról: nem szavazott-e már. Ennek nyomán 
a BEC informatikai rendszere lehetővé te-
szi a nyilvánosság számára is, hogy élőben 
kövesse a választási részvétel alakulását.

A személyi igazolvány beszkennelését 
követően a választópolgár megkapja a je-
löltek névsorát tartalmazó szavazólapot, 
valamint egy VOTAT feliratú bélyegzőt, 
amellyel a szavazófülkében azon jelölt ne-
vére kell pecsételnie, akit az államfői tiszt-
ségben szeretne látni. Amennyiben valaki 
azon településen tartózkodik a választás 
napján, ahol a lakhelye található, csakis 
a lakhelye szerinti szavazókörzetben vok-
solhat. Ha azonban más településen van 
éppen, akkor bármelyik szavazókörben él-
het választójogával. A választási bizottsá-

gok tagjai azon szavazókörben szavaznak, 
ahol tevékenységüket kifejtik.

A mozgáskorlátozottak bármely olyan 
szavazókörben voksolhatnak, amely ezt 
lehetővé teszi számukra. Aki olyan súlyo-
san mozgáskorlátozott, hogy nem tudja 
elhagyni otthonát, az illetékes szavazókör 
elnökéhez fordulva mozgóurnát kérhet.

14 jelölt várja a voksokat
A szavazólapon a választópolgárok 14 
nevet találnak majd, ennyi jelölt gyűjtöt-
te össze sikeresen a 200 ezer támogatói 
aláírást, amelyeket a BEC hitelesített is. A 
legesélyesebb jelölt az első mandátuma 
lejártával újabb ötéves elnöki tisztségre 
pályázó Klaus Johannis, aki a korábban 
általa vezetett Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
jelöltjeként vág neki a megmérettetésnek, 
és ha a felmérések szerint arra nincs is esé-
lye, hogy már az első fordulóban, a voksok 
fele plusz egy szavazatot megszerezve be-
biztosítsa győzelmét, 40 százalék körüli 
eredményre számíthat vasárnap.

A második fordulóba jutó második hely 
várományosa ugyanakkor még bizonyta-
lan. A legesélyesebbnek a nemrég leváltott 
szociáldemokrata párti (PSD) miniszter-
elnök, Viorica Dăncilă tűnik, azonban a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke, aki a pártja és a Szabadság, Egyen-
lőség és Szolidaritás Pártjának (PLUS) 
támogatásával indul, jó mozgósítással 
megcsípheti a továbbjutást érő helyet. Bár 
egyes felmérések a Pro Románia és a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 
által indított Mircea Diaconut is esélyesnek 
tartják a második körre, a felmérések több-
sége ezt nem valószínűsíti.

A Népi Mozgalom Párt (PMP) színeiben 
induló Theodor Paleologu a futottak még 
kategóriába tartozik, akárcsak az egyetlen 
magyar jelölt, Kelemen Hunor RMDSZ-el-
nök, aki a szövetség hagyományait folytat-
va – miszerint minden államfőválasztáson 

volt tulipános jelölt – indul a megméret-
tetésen. Esélye természetesen minimális: 
a felmérések 3 százalék körül mérik, ami 
alatta marad a magyarság 6 százalék körü-
li számarányának. A többi jelölt legfeljebb 
saját vagy a pártja neve ismertté tétele ér-
dekében indul el. A várakozások szerint 
a külföldön élő, rendszerint a jobbközép 
jelöltekre szavazó románok voksai ismét 
sokat nyomhatnak majd a latban.

Magyar voksokra vágyakozó
román párt
A mostani választás egyik érdekessége, 
hogy egy román párt nyíltan bejelentke-
zett a magyar szavazatokért. Dan Barna 
USR-elnök fölvetette, hogy a magyarok-
nak túl kellene lépniük az etnikai szava-
záson – azonban cserében semmilyen, a 
magyar nyelvi és oktatási jogok szavato-
lását vagy ezeket bővítő intézkedést nem 
ígért, minthogy ilyen a párt programjában 
nem is szerepel. Ráadásul a korrupcióel-
lenes küzdelmet és a hiteltelenné vált 
régi pártok leváltását zászlajára tűző USR 
elnökével szemben – akit korábban arra 
is esélyesnek tartottak, hogy megszoron-
gassa Johannist – egy magát oknyomozó 
portálként hirdető orgánum olyan váda-
kat fogalmazott meg, miszerint három, a 
cége által koordinált, európai uniós forrá-
sokból fi nanszírozott szociális felzárkóz-
tatási programban gyanúsan használták 
fel a pénzeket. Az elnökválasztás utolsó 
hetére időzítve azt is megírták, hogy a 
programok során lebonyolított beszerzé-
sek 68 százalékában érintett személyek 
adatait titkosították. Amúgy nem csupán 
a magyar voksokért bejelentkező USR je-
löltje nem kínál a magyar közösség iden-
titásának megőrzését szolgáló intézke-
déseket: a román jelöltek egyike sem állt 
elő ilyesmivel a programjában – igaz, ők 
legalább nem kérik nyíltan a magyarok 
szavazatait.

 » B. L.

A lig néhány nap telt el a Ludovic Orban, a 
Nemzeti Liberáli Párt (PNL) elnöke által 

vezetett kisebbségi kormány beiktatása óta, 
máris konfl iktus robbant ki a kormány és az 
előző, szociáldemokrata kormány megbuk-
tatásában a PNL-lel együttműködő, és a je-
lenlegi kormánynak támogatást ígérő Ment-
sétek meg Romániát Szövetség (USR) között. 
Az ok: a román uniós biztos kijelölése.

Iulian Bulai, az USR képviselője szerdán 
este felrótta a kormányoldalnak, hogy a par-
lamenttel való előzetes egyeztetés nélkül je-
lölte ki a román uniós biztost. Bulaui szerint 
szerdán egész nap várt arra, hogy összehív-
ják az európai ügyekért felelős bizottságot, 
hogy a jelöltről egyeztessenek, de hiába. Le-
szögezte: ezért „fekete pont” jár a PNL-nek. 
„Ez az USR és a PNL közötti megállapodás 
első megszegése” – fogalmazott. Ludovic 
Orban azzal védekezett, hogy a biztosjelölt 

megnevezése sürgős volt, hiszen Románia 
az egyik utolsó ország, amelynek még nincs 
biztosjelöltje. Kijelentette: nem értékeli úgy, 
hogy megszegték volna a megállapodást, 
hiszen Ursula von der Leyen megválasztott 
EB-elnök felkérésének tettek eleget.

Mint arról beszámoltunk, a kormány szer-
dán Siegfried Mureșan és Adina Vălean PNL-
es EP-képviselőket javasolta EU-biztosnak, 
Von der Leyen pedig utóbbit választotta a 
közlekedési biztosi tisztségre. 

Vita a PNL és az USR között az uniós biztos miatt




