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CÎŢU ÁTENGEDTE VOLNA A MINISZTERELNÖKI POSZTOT A PSD-NEK, HOGY HELYZETBE HOZZA MAGÁT

Kormányalakítás taktikázással
Továbbra is bizonytalanság övezi a 
leendő koalíciós kormány minisz-
terelnök-jelöltjének kilétét, miután 
az értesülések szerint Florin Cîţu 
ügyvivő kormányfő, a PNL elnöke 
taktikázásba kezdett azért, hogy 
ne pártja valamely más politikusa 
legyen a kormányfő.

» BALOGH LEVENTE

T ovábbra sem sikerült lezárnia a 
kormányalakítási tárgyalásokat a 
Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), a 

Szociáldemokrata Pártnak (PSD) és az 
RMDSZ-nek, miután még mindig bizony-
talan, hogy a két román párt közül melyik 
adja a miniszterelnököt a leendő koalíciós 
kormányban. A három párt mindenesetre 
tegnap is folytatta az egyeztetést a leen-
dő kormány programjáról, és ma ismét 
összeülnek. Mint arról beszámoltunk, a 
PNL és a PSD is magának követelné a kor-
mányfői tisztséget, kompromisszumos 
megoldásként pedig fölmerült, hogy azt a 
két párt rotációs alapon töltse be.

Sajtóértesülések szerint Florin Cîţu, a 
PNL, Marcel Ciolacu, a PSD és Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke hétfőn este a kor-
mánypalotában tárgyalt a lehetséges meg-
oldásokról, a találkozón pedig Cîţu arról 
tájékoztatta a másik két pártelnököt, hogy 
hajlandó kompromisszumba belemenni: 
eszerint nem a PNL, hanem a PSD jelölt-

je, Marcel Ciolacu pártelnök töltené be 
először a kormányfői tisztséget. Azonban 
a PNL vezetőinek nagy része hallani sem 
akar arról, hogy Cîţu átengedje az elsőbb-
séget a szociáldemokratáknak. Úgy vélik 
ugyanis, hogy mindez csupán taktikázás, 
amely azt szolgálja, hogy Cîţu befolyásos 
kormánytisztséghez juthasson, illetve 
megakadályozza, hogy a Klaus Iohannis 
államfő által is támogatott liberális jelölt, 
Nicolae Ciucă nyugalmazott tábornok, 
ügyvivő védelmi miniszter legyen a PNL 
miniszterelnök-jelöltje. Ha ugyanis Ciola-
cu tölthetné be először a miniszterelnöki 
tisztséget, Cîţu pénzügyminiszteri, illetve 
miniszterelnök-helyettesi tisztséget szeret-
ne magának.

Nincsenek elragadtatva a PNL-es 
politikusok az ötlettől
Ezt azonban megnehezíti, hogy a PNL 
belső szabályzata értelmében Cîţu hiába 
tárgyal erről a PSD vezetőivel, ha nincs rá 
felhatalmazása a párt vezető testületeitől. 
Ennek nyomán tegnap estére összehívták 
a PNL végrehajtó testületét, hogy megvi-
tassák a koalíciós tárgyalások eddigi ered-
ményeit, és mérlegeljék, belemenjenek-e 
a miniszterelnöki vetésforgóba, amit ezen 
fórum mellett a párt országos tanácsának 
is jóvá kellene hagynia. A PNL első alelnö-
ke, Rareș Bogdan hétfőn este leszögezte: 
ezt a javaslatot a pártvezetés nem fogad-
ja el. A kiszivárgott hírek szerint Klaus 
Iohannis államfő, a PNL korábbi elnöke 
is ragaszkodik ahhoz, hogy a miniszter-

elnököt a liberálisok adják, és egyetlen 
kormányfőjelöltet vár a leendő koalíciós 
pártoktól. Florin Cîţu tegnap, a javaslat ki-
szivárgása és párttársai elutasító reakciói 
nyomán a nyilvánosság előtt már nem is-
merte el, hogy hajlandó lett volna a vetés-
forgós rendszerben átengedni a kezdést 
a PSD-nek. Ehelyett arról beszélt: a kor-
mányfőről szóló tárgyalások előtt először 
a kormányprogramról kell megállapodni, 
és felidézte: a PNL részéről jelenleg hiva-
talosan csak arra született felhatalmazás, 
hogy a kormány a párt körül – vagyis libe-
rális miniszterelnökkel – alakuljon meg. 
Az ügyvivő kormányfő leszögezte: a mi-
niszterelnök-jelöltet közösen kell megta-
lálni, az ugyanis „a koalícióé lesz”.

Ciolacu: annyi biztos, hogy
a PSD-nek lesz saját jelöltje
Marcel Ciolacu, a PSD elnöke eközben 
tegnap cáfolta, hogy az ő miniszterelnöki 
jelöltségéről esett volna szó, ugyanakkor 
jelezte: a PSD biztosan megnevez majd 
egy saját miniszterelnök-jelöltet. Közölte, 
várják a PNL javaslatát a rotációs megol-
dás kapcsán, azt azonban kizárta, hogy ki-
zárólag a liberálisoké – ő Ciucát említette 
név szerint – legyen a kormányfői tisztség 
a következő három évben. Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök az egyeztetést követően el-
árulta: heves hangvételű tárgyalás zajlott, 
mivel ezen már mindkét román párt magá-
nak követelte a kezdés jogát, ha rotációs 
rendszer lesz. Úgy vélte, ezen a héten már 
nincs esély az új kormány létrejöttére.

Mindeközben a három párt vezetői 
tegnap is folytatták az egyeztetést a kor-
mányprogramról. A vitás kérdések között 
továbbra is a pénzügyi témák szerepeltek. 
Többek között pénzügyekről, a költség-
vetés terveiről is egyeztettek, valamint a 
PSD által szorgalmazott, de a PNL által 
elvetett luxusadóról is. Marcel Ciolacu el-
mondta, a bírák és ügyészek által elköve-
tett bűncselekményeket vizsgáló külön-
leges ügyészség megszüntetése kapcsán 
arra a megállapodásra jutottak, hogy a 
jogi szakértőkre bízzák a megoldás meg-
találását, hogy sikerüljön lezárni az or-
szág igazságügyi megfi gyelését szolgáló 
uniós programot (CVM). Hozzátette, az 
uniós újjáépítési program „javításán” is 
dolgoznak, ez ügyben a brüsszeli illetéke-
sekkel is egyeztetni kívánnak.

» PATAKY ISTVÁN

A határon túli magyarok számíthatnak a 
nemzeti kormányra – mondta a Króniká-

nak a Fidesz vasárnapi tisztújító kongresszu-
sát értékelve Deák Dániel, a budapesti XXI. 
Század Intézet vezető elemzője. Szerinte ezt 
üzeni az is, hogy a kormánypárt egyik új alel-
nöke, Gál Kinga Erdélyből származik.

„A Fidesz kongresszusa egy igazi erőde-
monstráció volt, és világosan megmutatta, 
hogy a kormánypárt képes választ adni a 
XXI. század kihívásaira, világos és koherens 
világmagyarázattal, illetve erős politikusgár-
dával bír. Mindez a balliberális oldalon nem-
igen van meg, még saját bevallásuk szerint is 
káderhiánytól szenvednek, nincsen megfe-
lelő, kompetens ember az egyes pozíciókra” 
– fogalmazott a kormánypárt kongresszusát 
értékelve lapunknak Deák. Kiemelte: Orbán 
Viktor a beszédében kijelölte a kampány fő 

témáit, így a bevándorlás, a rezsicsökken-
tés, a járvány és az uniós kérdések kapcsán 
is világossá tette a jobboldal álláspontját. 
„Mindez azért fontos, mert a Fidesz ezekben 
a kérdésekben a saját szavazótáborán túl is 
meg tud szólítani szavazókat, míg a baloldal 
egy szűk kisebbség álláspontját képviseli, 
így jelentősen romlanak az esélyeik. Ezért 
is érthetetlen, hogy miközben energiavál-
ság és rezsiválság sújtja Európát, a baloldali 
miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter miért 
ellenzi a magyar rezsicsökkentést, ami jelen-
tős tehercsökkentést jelent a lakosságnak” – 
hangsúlyozta az elemző.

Deák Dániel a Fidesz szervezettségére is 
felhívta a fi gyelmet, s nyomatékosította, 
hogy a párt mögött egy stabil közösség van. 
„Orbán Viktornak nincsen politikai ellenfe-
le a párton belül, ami a jobboldal hatékony 
működésének az egyik alapja, így a kong-
resszuson sem volt kihívója vagy ellenfele” 

– mondta az elemző. Hozzátette: ez egyéb-
ként a baloldal jól működő pártjaira is igaz. 
Mint mondta, akkor kezd egy párt szétesni és 
belső válságtól szenvedni, ha a belső viták 
kirobbannak, és például egy tisztújításon 
végletekig megosztódik a párt. 

A határon túli magyar vezetőkkel való 
kapcsolattartásra vonatkozó kérdésünkre a 
vezető elemző fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy a kongresszuson az erdélyi magyarság 
is képviseltette magát, ráadásul a párt egyik 
új alelnöke, Gál Kinga is Erdélyből szárma-
zik. „Ez világos üzenet: a határon túli ma-
gyarok számíthatnak a nemzeti kormányra, 
az minden magyarért felelősnek érzi magát. 
Ezzel szemben a baloldal továbbra sem tö-
rődik a külhonban élő magyarokkal, sőt, a 
balliberális oldal legerősebb pártja, a De-
mokratikus Koalíció még mindig jogokat 
venne el tőlük” – emlékeztetett Deák Dániel. 
Az elemző szerint a nemzetpolitikai egység 

nagyszerűen működik a Fidesz és a külön-
féle határon túli szervezetek között, ami 
garantálja azt is, hogy a magyarok érdekei 
hatékonyan érvényesülnek a Kárpát-me-
dencében. „Ennek köszönhetően a legtöbb 
Magyarországgal szomszédos országban 
normalizálódott a magyarság helyzete, 
hiszen érdekeltté tette őket az Orbán-kor-
mány abban, hogy együttműködjenek Ma-
gyarországgal, ne pedig az ellenfelet keres-
sék benne” – mondta Deák. Úgy véli, ez a 
politika nagyon sikeres, ráadásul az anya-
ország gazdasági erősödésének köszönhe-
tően a határon túli magyarságot is lénye-
gesen jobban tudja támogatni a kormány, 
mint korábban. „Az erdélyi magyarság szá-
mára tehát a Fidesz 2022-es választási győ-
zelme az érdek, ugyanis így garantálható 
Magyarország, így a határon túli magyarság 
további erősödése is” – hangsúlyozta a XXI. 
Század Intézet vezető elemzője.

Elemző: üzenetértékű Gál Kinga Fidesz-alelnökké választása

Megszokta. Cîţu különféle manőverekkel őrizné meg esélyeit a kormányfői tisztségre

» RÖVIDEN

Készülnek az 5 és 11 év közötti
gyerekek oltására
A hónap végéig befejeződnek az 5–11 
éves gyermekek oltásának logisztikai 
előkészületei – jelentette be tegnap 
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány 
koordinátora. Közölte, az Európai Gyógy-
szerügynökség várhatóan már november 
második felében, 25-e körül jóváhagy-
ja az 5–11 éves korosztály beoltását a 
BioNTech/Pfi zer vakcinájával, a Moder-
na oltóanyagának jóváhagyása pedig 
december közepén esedékes. Elmondta, 
oltópontokat hoznak létre a gyerekkórhá-
zakban, de a jelenleg működő közpon-
tokban is nyitnak külön oltóhelyeket 
számukra, és a kampányhoz csatlakozott 
háziorvosok rendelőjében is megkap-
hatják majd az oltást a kicsik. Közben 
kitart a koronavírus-járvány negyedik 
hullámának csökkenő trendje: a tegnapi 
adatok szerint 55 640 tesztből 4128 lett 
pozitív, míg múlt kedden ez a szám még 
7589 volt. Az igazolt fertőzöttek száma ez-
zel 1 748 568, a gyógyultaké pedig 10 800 
fővel 1 598 656-ra nőtt. A kór szövődmé-
nyeiben 24 óra alatt 343-an haltak meg, 
emellett 54 korábbi halott esetében nyert 
megerősítést, hogy elhalálozásuk a koro-
navírus-fertőzéshez köthető. A halottak 
közül 363-an oltatlanok voltak. Az el-
hunytak száma ezzel 53 661. A kórházak-
ban 14 054 fertőzöttet ápoltak, közülük 
1681-et intenzív osztályon.

Ismét megrohamozták
a lengyel határt a migránsok
A kuznicai határátkelő fehérorosz oldalá-
ról tegnap migránsok támadták a lengyel 
rendvédelmiseket –  közölte a lengyel ha-
tárőrség. Stanislaw Zarynnak, a lengyel 
titkosszolgálatokat felügyelő miniszter 
szóvivőjének közlése szerint egy lengyel 
rendőr komoly fejsérülést szenvedett.     
A lengyel nemzetvédelmi tárca szerint a 
külföldiek köveket, valamint a fehéroro-
szoktól kapott hanggránátokat dobáltak 
a lengyelek irányába. A tárca megerősí-
tette, hogy lengyel oldalról vízágyúkat és 
könnygázt vetettek be.

Biden: a cél, hogy a verseny
ne forduljon át konfl iktusba
A cél annak a biztosítása, hogy Kína és 
az Egyesült Államok versenye ne fordul-
jon át konfl iktusba – mondta amerikai 
idő szerint hétfőn este Joe Biden amerikai 
elnök a Hszi Csin-ping kínai elnökkel 
tartott virtuális csúcstalálkozón. Hangsú-
lyozta, hogy minden országnak „ugyana-
zon szabályok szerint kell játszania”. 
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