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» RÖVIDEN

Még mindig négyszáz fölött
a halottak száma
Bár a koronavírus-járvány 
negyedik hulláma továbbra is 
visszahúzódóban, az elhunytak 
száma továbbra is magas. A 
tegnapi adatok szerint 24 óra 
alatt 54 336 teszt alapján 6291 
személy szervezetében mutatták 
ki a vírust, ami mindenképpen 
kedvezőbb adat a múlt szerdai 
10 196-hoz képest. Az igazolt fer-
tőzöttek száma ezzel 1 725 017, 
a gyógyultaké pedig 11 255 fővel 
1 532 951-re nőtt. A kór szövőd-
ményeiben 24 óra alatt 397-en 
haltak meg, nyolc korábban 
elhunyt személy esetében 
pedig megerősítést nyert, hogy 
haláluk a koronavírus-fertőzés-
hez köthető. A halottak száma 
ezzel 51 888. A kórházakban 17 
438 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1823-at intenzív osztályon.

Visszakerül az ügyészségre
a forradalom ügyirata
Rendellenességek miatt jogerő-
sen visszaküldte tegnap a legfel-
sőbb bíróság a katonai ügyész-
ségnek az 1989-es forradalom 
dossziéját, amelyben többek 
között Ion Iliescu volt államfő és 
több korabeli politikai vezető is 
a vádlottak között van emberi-
esség elleni bűncselekmények 
miatt. A legfelsőbb bíróság még 
idén júniusban állapított meg 
rendellenességeket az ügyirat-
ban, ez ellen a katonai ügyész-
ség és több sértett fél is felleb-
bezett. Ezt utasította most el 
jogerősen a legfelsőbb bíróság. 
A legfelsőbb bíróság még 2020 
októberében több bizonyítékot 
is kizárt az ügyiratból.

Ragaszkodna minisztériumaihoz az RMDSZ

Miközben zajlik a leendő koalíciós pártok között az egyeztetés a 
kormányprogramról, arról, hogy melyik párt adja a kormányfőt, 
elakadtak a tárgyalások – közölte tegnap Kelemen Hunor. AZ RMDSZ 
elnöke a Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva elárulta, már az is 
felmerült, hogy rotációs alapon mindhárom párt betöltse egy ideig a 
tisztséget, ebben az esetben a két román párt közötti vitát egyelőre 
tárgytalanná tenné, ha először az RMDSZ adná a kormányfőt. Kele-
men kedden este a magyar közmédiának arról beszélt: az RMDSZ 
megtartaná az eddigi tárcáit az új kormányban, és erről egyetértés 
körvonalazódott a leendő partnerek között. „Nagyjából abban 
megegyeztünk, hogy az RMDSZ megőrzi tárcáit, mert a matematikai 
képleten kívül van egy politikai elv is: mi egy nemzeti közösséget 
képviselünk” – magyarázta. Az RMDSZ elnöke azt a kormányprog-
ramot tekinti kiindulási alapnak, amelyről a korábbi jobbközép 
koalícióban megegyeztek a PNL-lel. Az RMDSZ ragaszkodik a tavalyi 
választások után kormányprogramba foglalt kisebbségi fejezethez, 
a kormányprogramnak továbbra is tartalmaznia kell az anyanyelvű 
oktatásra és kisebbségi törvényre vonatkozó vállalásokat.

A PSD ÉLETBEN TARTANÁ A SPECIÁLIS ÜGYÉSZSÉGET, A PNL-NEK NEM KELL SORIN GRINDEANU

Koalíciós egyeztetés ellentétekkel

Szemtől szemben. Több ezer egyenruhás védi a lengyel határt 

A fontosabb témakörök 
megvitatásával folytatódott 
tegnap a koalícióra készülő 
PNL, PSD és RMDSZ képvise-
lőinek egyeztetése a leendő 
kormányprogramról. Eköz-
ben a PNL és a PSD között 
egyre több a vitás kérdés. Így 
a PSD nem szüntetné meg a 
SIIJ-t, és vagyonadót vetne ki.
» BALOGH LEVENTE

K onkrét témakörökre lebont-
va, a kormányprogram 
ki dolgozásával, illetve a 

különböző elképzelések összefé-
sülésével folytatódtak tegnap a 
koalíciós tárgyalások a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL), a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) és az RMDSZ 
kormányalakítási tárgyalásai, 
azonban a PNL és a PSD között 
számos kulcskérdésben merült 
fel ellentét. A felek tegnap a kor-
mányprogram gazdasági-pénz-
ügyi, igazságügyi, védelmi, bel-
ügyi és külügyi, fejlesztési és 
közlekedési, mezőgazdasági és 
környezetvédelmi, illetve ener-
giaügyi fejezetéről tárgyaltak.  A 
PSD és a PNL elképzelései kö-
zött számos kérdésben jelentős 
eltérések vannak. A PSD például 
már decembertől 11 százalékos 
nyugdíjemelést akar, és a csalá-
di pótlékot is emelné. Florin Cîţu 
PNL-elnök, ügyvivő miniszterel-

nök ugyanakkor kijelentette: bár 
támogatja az emelés gondolatát, 
azok csak akkor léphetők meg, 
ha a költségvetés helyzete lehető-
vé teszi. A szociáldemokraták az 
európai uniós, az Európai Bizott-
ság által már jóváhagyott újjáépí-
tési programot is újratárgyalnák, 
a liberálisok viszont erről hallani 
sem akarnak.

Ellentétek vannak a bírák és 
ügyészek által elkövetett bűncse-
lekményeket vizsgáló ügyészség 
(SIIJ) kapcsán is: míg a liberáli-
sok egyetértenek a megszünteté-
sével, Marcel Ciolacu PSD-elnök 
viszont kedden este leszögezte: 
annak aktivitását egyenesen fo-

kozni kell, „hiszen láttuk, hogyan 
működött az igazságszolgáltatás 
nélküle, és most hogyan műkö-
dik vele”. Marcel Ciolacu, a PSD 
elnöke egyébként kedden este 
arról beszélt: a pártvezetés ma 
dönti el véglegesen, hogy koalí-
cióra lép a PNL-lel és az RMDSZ-
szel, vagy sem. Kifejtette, ha igen, 
akkor azt szeretné, ha a korábban 
már miniszterelnöki és miniszteri 
tisztséget  betöltő PSD-s politi-
kusok, mint Sorin Grindeanu és 
Mihai Tudose, bekerülnének a 
kormányra, a közlekedési és a 
belügyi tárca élén. Megjegyezte, a 
PSD azért lépne kormányra, hogy 
véget vessen a politikai káosz-

nak, a kormány ugyanis nem mű-
ködik hatékonyan, a küladósság 
miatt pedig veszélyben az ország 
szuverenitása is.

Sajtóértesülések szerint a kor-
mány leendő PSD-s tagjai kap-
csán is ellentét alakulhat ki a 
két párt között, mivel a PNL nem 
szeretné a kabinetben látni Grin-
deanut, lévén ő volt a miniszter-
elnök a hírhedt 13-as sürgősségi 
kormányrendelet elfogadásakor, 
amely dekriminalizálta volna a 
200 ezer lejnél kisebb kárt okozó 
hivatali visszaéléseket. Emellett 
az is Grindeanu ellen szólt, hogy 
leszögezte: Florin Cîţu PNL-elnök 
nem lehet miniszterelnök. Grin-
deanu tagadta, hogy a PNL-nek 
kifogásai lennének ellene, de 
megismételte: a PSD magának 
akarja a kormányfői tisztséget – 
akárcsak a PNL.

Mindemellett – mint arról be-
számoltunk – a PNL a PSD által 
az egykulcsos adó helyett szor-
galmazott progresszív adózást 
sem támogatja, mint ahogy a 
jelentős vagyonok többletadó-
ját sem, amit Grindeanu tegnap 
azzal indokolt, hogy az állami 
bevételek növelése érdekében 
„meg kell adóztatni a luxust”. 
Mindeközben várhatóan húsz-
ra nő a minisztériumok száma: 
fölmerült, hogy külön távközlési 
és önálló kisvállalkozásokért fe-
lelős tárcát hoznak létre, de egy 
családügyi minisztérium is ala-
kulhat. 
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» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M igránsok két nagyobb cso-
portja átszakította a kerítést 

a lengyel–fehérorosz határon, és 
átjutott Lengyelország területére – 
közölte tegnapra virradóra a PAP 
lengyel hírügynökség. Több tucat 
ember kedd este lerombolta a ha-
tárkerítést Krynki és Bialowieza te-
lepülések közelében, és átjutott a 
határon. Egyes határsértőket visz-
szafordították Fehéroroszország-
ba, másoknak pedig sikerült kere-
ket oldaniuk. Az Európai Unió azzal 
vádolja Aljakszandr Lukasenka
fehérorosz elnököt, hogy az ő rend-
szere szervezi a migránsok szállítá-
sát a határra, megtorlásul a Fehér-

oroszország ellen elrendelt nyugati 
büntetőintézkedésekért.

Számos kísérlet történt a len-
gyel–fehérorosz határ áttörésére; 
mindazokat, akik áttörték, őrizet-
be vették – közölte tegnap Mariusz 
Błaszczak, a lengyel nemzetvédel-
mi minisztérium vezetője a Lengyel 
Rádió 1. műsorában. „A helyzet 
nem nyugodt”– nyomatékosította 
a miniszter. Błaszczak elmondta, 
hogy jelenleg 15 ezer katona van a 
lengyel határon.

Eközben Dmitrij Peszkov, a 
Kreml szóvivője arról beszélt: el-
fogadhatatlan és felelőtlenség, 
hogy a lengyel miniszterelnök 
Oroszországot vádolta meg a len-
gyel–fehérorosz határon kialakult 

migrációs helyzetért. Peszkov sze-
rint a lengyel–fehérorosz határon 
„humanitárius katasztrófa” kiala-
kulása fenyeget. A Moszkvában 
tárgyaló Vlagyimir Makej fehéro-
rosz külügyminiszter hangot adott 
álláspontjának, miszerint az EU a 
határ menti migrációs válság „ki-
provokálásával” ürügyet teremtett 
a Minszk elleni újabb közös szank-
ciók bevezetésére.

Ugyanakkor Angela Merkel né-
met kancellár egy tegnapi telefon-
beszélgetés során kérte Vlagyimir 
Putyin orosz elnök közbenjárását a 
lengyel–fehérorosz határon kiala-
kult helyzet rendezéséhez. 

Charles Michel, az Európai Ta-
nács (ET) elnöke tegnap Varsóban, 

miután Mateusz Morawiecki len-
gyel kormányfővel tárgyalt, kije-
lentette: a lengyel-fehérorosz hatá-

ron brutális hibrid támadás zajlik, 
az Európai Uniónak határozottan 
kell reagálnia erre.

Egyre nagyobb a feszültség a lengyel–fehérorosz határon




