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Teljesen megújult
a marosvásárhelyi Beszterce utca

Marosvásárhely polgármesteri hivatala, a Közterület-kezelő Igazga-
tóságon keresztül idén ősszel teljesen felújította a Beszterce utcát. 

A munkálatok során teljesen megújult az aszfaltburkolat, továb-
bá a járdák, valamint a fák körüli ágyások is. A következő időszak-
ban az önkormányzat szakosztálya facsemetéket ültet az üresen 
maradt helyekre. Újrafestették a közúti és a parkolóhelyek jelzéseit. 
A felújítási munkálatok összértéke 260 000 lej, amelyet a helyi költ-
ségvetésből fedeztek.

A BEL- ÉS KÜLKAPCSOLATI OSZTÁLY
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Tudásunkkal kézenfogva

Ahol a régi mesterségek újra életre kelnek.
Ahol a mesterek világának ajtaján bárki 
bekopoghat.

PÁSZKÁN ZSOLT SZERINT A PNL ÉS A PSD BELSŐ FESZÜLTSÉGEI GYENGÍTENÉK AZ IDILLT

Jöhet a „kiskirályok” békés együttélése
A nemzeti liberálisok és a 
szociáldemokraták koalíci-
ója kialakíthat egy modus 
vivendit a „kiskirályok”, a 
két párt helyi erős emberei 
között, s megvalósulhat 
egy országos „területfelosz-
tás” – véli Pászkán Zsolt, 
a budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Hivatal Romá-
nia-szakértője. A nagybányai 
származású elemző szerint 
az RMDSZ nem engedheti 
meg magának a kimaradást 
az együttműködésből, mert 
önkormányzati testületei 
esélytelenek lennének a 
központi és európai uniós 
források elosztásánál.
» PATAKY ISTVÁN

– Eljöhet-e a több mint tizen-
öt éve várt stabilitás a román 
belpolitikában egy esetleges 
nagykoalícióval, azaz a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) és a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) 
RMDSZ-szel kiegészülő, a parla-
mentben kétharmados támoga-

tottsággal rendelkező kormány-
zásával?
– Mivel a két nagyobb románi-
ai párt, a PNL és a PSD közöt-
ti tárgyalások még zajlanak, 
csak elméleti válasz adható 
a kérdésre. A jelenlegi parla-
menti számtan szerint a PNL 
és a PSD, valamint az RMDSZ 
által létrehozott, és a nem ma-
gyar kisebbségek képviselőiből 
álló frakció teljes vagy részle-
ges részvételével megvalósuló 
többség a lehető legnagyobb, 
azaz bel- és külpolitikailag 
egyaránt elfogadtathatóbb. 
Stabilitása elsősorban a pártok 
közötti megállapodás elemeitől 
és azok megvalósíthatóságától 
függ. De nem szabad fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy ugyanazok 
a politikusok, akik néhány hete 
még nyolcévnyi „megbontha-
tatlan” és „jobboldali”, a PNL-
re és a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetségre (USR) épülő 
kormányzásról beszéltek, most 
hétévnyi közös kormányzást 
terveznek a minap még „vörös 
pestisnek” nevezett PSD-vel. 
Hasonlóképpen, az eddig az 
előre hozott választás elke-
rülhetetlenségét hangoztató 
Marcel Ciolacu PSD-elnök már 
miniszterjelölt-válogatást végez 

a pártjában a „politikai tetem-
nek” minősített PNL-vel köten-
dő megállapodáshoz. Vagyis a 
stabilitásnak pontosan ugyano-
lyan esélye van, mint bármikor 
korábban volt az utóbbi har-
minc év Romániájában.

– Milyen középtávú politikai ki-
hatása lehet egy ilyen nagykoa-
líciónak?
– Amennyiben valóban meg-
valósul a „nagykoalíció”, és az 
képes lesz majd legalább olyan 
eredményeket elérni, amelyeket 
sikerként lehet kommunikálni, 
akkor ez kialakíthat egy modus 
vivendit a „kiskirályok”, a PSD 

és a PNL helyi szervezeti veze-
tői, erős emberei között. Megva-
lósulhat egy „területfelosztás” 
a két nagyobbik párt között. A 
PNL megkapja az erdélyi me-
gyéket, a PSD a Kárpátoktól 
délre lévőket, míg a moldvai 
megyéket felosztanák egymás 
között. Ez azt jelentené, hogy az 
elkövetkező választásokon csak 
látszólag indítanának egymás 
ellen jelölteket, kialakítva egy-
fajta politikai regionalizációt 
és kölcsönösen igyekezve távol 
tartani a „húsosfazéktól” a két 
nagyobbik párt politikai ellenfe-
leit, azaz az USR-t a PNL eseté-
ben, illetve a Románok Egyesü-

léséért Szövetséget (AUR) a PSD 
esetében. Ezt az idilli elképze-
lést gyengíti, hogy mind a PNL 
(nagyobb mértékben), mind a 
PSD (jelenleg egyelőre kisebb 
mértékben) belső feszültségek-
kel terhelt, ami még középtávon 
is megnehezíti a politikai terve-
zést, a stratégiák kidolgozását.

– Mekkora lehet egy ilyen koalí-
cióban az RMDSZ mozgástere?
– Meglehetősen kicsi. A PNL-
nek és a PSD-nek kényelmes 
többsége lenne, így az RMDSZ 
és a nemzeti kisebbségi képvi-
selőinek bevonása csak arculati 
szerepet tölt be. Ugyanakkor a 
kimaradást sem engedheti meg 
magának, mert önkormányzati 
testületei teljesen esélytelenek 
lennének a központi és európai 
uniós források elosztásánál, 
másrészt ellenzékben semmi-
lyen érdekérvényesítési esélye 
nem lenne a magyar közösségi 
jogok, elvárások és követelések 
iránt közömbös USR és ellensé-
ges AUR mellett. Ha pedig a PSD 
által hangoztatott alkotmány-
módosítási szándék nem egy-
szerű politikai retorika, akkor 
jobb ezt a folyamatot „belülről” 
megpróbálni befolyásolni, és 
nem „kívülről” fi gyelni.

Migránsügy: 
feszült a helyzet

Két újabb migránscsoport 
próbált átkelni Fehéroroszor-

szágból a lengyel határon – közölte 
tegnap reggel a határ őrzésében 
segítő lengyel rendőrség szóvivő-
je. Az egyik, ötvenfős csoportból 
huszonkét iraki állampolgárt vettek 
őrizetbe. Az első kísérlet a lengyel–
fehérorosz határszakasz középső 
részén, Klukowicze település kö-
zelében történt szombat este. Több 
tucat migráns próbált ott áttörni 
a határkerítésen, mintegy további 
száz külföldi pedig a közelben 
várakozott. A Podlasiei Vajdaság 
rendőrségi szóvivője, Tomasz Kru-
pa tegnap reggel közölte: a hely-
színen beavatkozó rendőröket a 
migránsok kövekkel dobálták meg, 
egy rendőr könnyebben megsérült. 
A másik esetben a Klukowiczétől 
északra, mintegy harminc kilomé-
terre fekvő Dubicze Cerkiewne köz-
ség közelében mintegy 50 migráns 
jutott át Lengyelország területére. 
A térségben szolgáló rendőrök 
feltartóztattak 22 iraki állampol-
gárt, átadták őket a határőrségnek 
– közölte Krupa. A migránscsoport 
többi tagjának további sorsáról 
nem számolt be. Eközben Vlagyi-
mir Putyin egy szombati tévéinter-
júban azt állította: Oroszországnak 
nincsen semmi köze a Fehérorosz-
ország és az Európai Unió határán 
zajló migrációs válsághoz. Szerinte 
a migrációs válságot a nyugati, 
ezen belül az európai országok 
hozták létre, és ennek politikai, 
gazdasági és katonai okai vannak. 
(Hírösszefoglaló)

Kérdéses stabilitás. Pászkán Zsolt szerint a nyugalomra nincs több 
esély, mint az előző 30 évben
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