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RÖVIDENRÖVIDENMPP: fejlemények garmadája
Erôltetett menetben halad az új párt és a támogatói köre: az MPP elszipkázna egyes politiku-
sokat, Tôkés ismét B[sescuval készül egyeztetni, Toró csomagot visz az elnöknek.
SZEGHALMI ÖRS

Hamarosan ismét egyeztetni fog
Traian B[sescu államfôvel Tôkés
László EP-képviselô, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke – jelentette be Szilágyi
Zsolt, Tôkés László kabinetfônö-
ke. Addig is azonban, amíg a ta-
lálkozó létrejön, Toró T. Tibor,
az EMNT alelnöke javaslatcso-
magot fog hétfôn átnyújtani az
államfônek, mely a Tôkés és B[-
sescu elsô találkozóján felvetett
problémák fontosságának indok-
lásait tartalmazza, valamint konk-
rét felvetéseket.

Mit visz?
Toró T. Tibor lapunknak nyi-

latkozott a részletekrôl. Tudat-
ta: a Tôkés–B[sescu-egyeztetés
idôpontja még nem dôlt el, de akár
már jövô héten sor kerülhet a
megbeszélésre. S hogy mi van a
csomagban? Toróék román–ma-
gyar kerekasztal létrehozását ja-

vasolják az államfônek („az asz-
talnál esetleg helyet foglalhatna
az RMDSZ is, ez még nem dôlt
el, de elvileg lehetséges” – fûzte
hozzá beszélgetôpartnerünk), to-
vábbá a decentralizáció és az új
régiók kialakítása és az autonó-
mia jogi megokolása van még az
átnyújtandó javaslatcsomagban.
Emellett benne van még az az
igény, hogy a választási törvényt
a magyar közösség arányos rep-
rezentációjának kialakítása irá-
nyába módosítsák, B[sescu pe-
dig nevezzen ki a hivatalába egy
kisebbségi ügyi tanácsost. Java-
solják az elnöknek azt is, hogy
létesüljön egy kutatócsoport, a-
mely kutathassa a kommuniz-
mus idején a magyar közösség
által elszenvedett megpróbáltatá-
sokra vonatkozó iratokat.

Ami a másik oldal reakcióját
illeti, Kelemen Hunor, az RMDSZ
ügyvezetô elnöke leszögezte: fur-
csának tartja, hogy B[sescu „ad
feladatot” Tôkés Lászlónak, még
furcsábbnak tartja, hogy Tôkés

naiv módon azt gondolja, az ál-
lamelnök fogja megoldani a ma-
gyarság e kérdéseit, csupán any-
nyi hiányzik, hogy ôk ezt a „cso-
magot” letegyék az asztalára.
Hozzátette: az RMDSZ bárkivel
kész tárgyalni, akinek a célkitû-
zéseit ismeri. Ebben a pillanatban
azonban nem tisztázottak számá-
ra az MPP céljai.

A „védnökségrôl”
A Magyar Polgári Párttal (MPP)

kapcsolatos másik fejlemény, hogy
úgymond Tôkés László védnöksé-
ge alatt dôl majd el, hogy a párt
kiket indít jelöltekként a helyha-
tósági választásokon. Ennek kap-
csán azt kérdeztük Torótól, mi-
lyen szintig fog a döntésben részt
venni Tôkés, hiszen az szinte le-
hetetlen lenne, hogy minden érin-
tett település minden egyes taná-
csosjelöltjének versenybe szállá-
sát is személyesen láttamozza. A
válasz szerint Tôkés László konk-
rét esetekben is dönteni fog, ha
kell, ám a védnöksége fôleg azt je-

lenti, hogy ennek révén próbálják
elérni a legrátermettebb potenciá-
lis jelöltek bevonását a versenybe.

Ezzel egy idôben különben be-
jelentették: az MPP-be igazol át
Barót polgármestere. Gazda Zoltán,
az MPP-t támogató MPSZ sepsi-
széki vezetôje ezzel kapcsolatban
lapunknak elmondta: „számos to-
vábbi településen készül még ha-
sonló, több elöljáró fog átlépni
hamarosan”. Késôbb azonban pon-
tosított: „a politikai tapogatózások
tartanak, ám konkrét eset egye-
lôre csak egy van”.

Az MPP-be egyébként egyelôre
nem iratkozhat be senki. Ugyan-
is nemcsak a belépési formanyom-
tatványok nincsenek készen, ha-
nem a csatlakozás eleve lehetetlen
mindaddig, amíg ennek pontos el-
járását nem tisztázzák, a bíróság
pedig nem adja ki írásban is az MPP
bejegyzésérôl szóló határozatot.

❏ „Koktélparti.” Ismeretlenek négy
magyarországi szocialista képviselô házára
dobtak Molotov-koktélt péntekre virradóra;
az ügyben a Központi Nyomozó Fôü-
gyészség terrorcselekmény miatt indított
nyomozást – közölte Keresztes Imre, a fôü-
gyészség vezetôje az MTI érdeklôdésére. 
Az MSZP sajtóosztálya megerôsítette a
hírt, és közölte: volt, akinek az otthonában
milliós kár keletkezett. Emellett egyes
képviselôk fehér port tartalmazó borítékot
kaptak, így például Lendvai Ildikó, az MSZP
frakcióvezetôje.

❏ Kiírva. Az Országos Ifjúsági Hatóság
(ANT) elindította a helyi és országos szintû
pályázatainak kiírását. Kovács Péter, a ható-
ság elnöke arról tájékoztatott, hogy 2007-
hez viszonyítva az idén mintegy 20 százalék-
kal növekszik a megpályázható összegek ér-
téke, ez a növekedés jelentôsebb helyi, me-
gyei szinten, ahol az év elsô felében 528 ezer
új lejt lehet megpályázni. 

Huszárvágást tehet a PNL
Zárt ajtós megbeszélést folytatott a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) azt követôen, hogy az
Alkotmánybíróság Traian B[sescu államfônek
adott igazat Norica Nicolai liberális szenátor
igazságügyi miniszterré való kinevezése
ügyében. A T[riceanu-kabinet két
lehetôséget tart megvalósíthatónak – nyi-
latkozta a megbeszélést követôen Ludovic
Orban alelnök –: egyrészt felvetôdött a kor-
mányátalakítás lehetôsége, melyet a parla-
mentnek kellene megszavaznia, ez esetben
Norica Nicolai-t jelölnék az igazságügyi tár-
ca élére. Másik lehetôség az alelnök szerint
egy új jelölt megnevezése. „Egyelôre nem
döntöttünk a kérdésben, megvárjuk az al-
kotmánybíróság indoklását. Az ügyet a PNL
vezetése hétfôn tárgyalja” – nyilatkozta Or-
ban. Az Alkotmánybíróság C[lin Popescu
T[riceanu kormányfô keresetére úgy dön-
tött, az államelnök egy alkalommal, alapos
indoklással visszautasíthatja egy miniszter
kinevezését, a miniszterelnöknek pedig új
személyt kell javasolnia a tárcavezetésre.
Nicolai a maga részérôl közölte: lehet, hogy
az Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordul az
ügyben.

Aachenben a Napló
Európa vezetô kisebbségi lapjait bemutató
nemzetközi kiállítás nyílt a németországi Aa-
chenben. A városban mûködô Nemzetközi
Sajtómúzeum ad otthont a tárlatnak, ame-
lyen térségünkbôl egyetlen lapként a Bihari
Naplót is bemutatják a közönségnek. A feb-
ruár 29-ig megtekinthetô kiállítás anyagát a
Kisebbségi Nyelvû Napilapok Nemzetközi
Szövetsége (MIDAS) állította össze, amely
rangos európai szervezetnek lapunk is tagja.
Finnországtól Spanyolországig, Észak-Íror-
szágtól Romániáig az öreg kontinens orszá-
gaiban élô kisebbségek legnagyobb és legis-
mertebb lapjait mutatják be Aachenben. Ösz-
szesen harminc kiadványt találtak érdemes-
nek a szervezôk arra, hogy része legyen a
rendezvény anyagának. Így lapunk olyan ki-
adványok „társaságát élvezi” a bemutatón,
mint például a katalán Segre, a dél-tiroli
Dolomiten, a finnországi svéd Hufvudstads-
bladet, az olaszországi szlovén Primorski
Dnevnik vagy épp a pozsonyi Új Szó.

2007. december 5-én egyeztetett legutóbb Tôkés László és Traian B[sescu, képünk akkori
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Téglák
A bírók és ügyészek 25 száza-
léka együttmûködött a kommu-
nizmust kiszolgáló államvédel-
mi szervezettel, a Securitatéval
– jelentette ki Traian B[sescu
államfô. 

Az egykori rendszer helyre-
állítására irányuló törekvés-
nek minôsítette, hogy korlátoz-
ni akarják a CNSAS hatáskör-
ét, valamint az aktákhoz való
hozzáférést. Az alkotmánybíró-
ság döntése miatt a kormány
rendeletet fogadott el az átvilá-
gító bizottság státusáról. En-
nek értelmében ezentúl a CNSAS
csak az akták kezelôje lesz, s
nem állapíthatja meg, hogy be-
súgó volt-e valaki. Közben a
CNSAS kutatóosztályának ve-
zetôje, Germina Nagat közölte,
hogy tavaly a bizottság 1175 ü-
gyész és bíró múltját ellenôriz-
te, és negyedükrôl megállapí-
tották, hogy együttmûködtek a
Secuval.

Meglátások
Semmi jele annak, hogy a PNL
megegyezne a PSD-vel, ami az-
zal a veszéllyel jár, hogy az el-
következô idôszakban populista
döntéseket hoznak – jelentette ki
Lakatos Péter parlamenti képvi-
selô tegnapi sajtótájékoztatóján.
Példaként megemlítette, hogy a
PSD elnöke kijelentette, megvan-
nak az anyagi eszközei annak,
hogy csökkentsék az alapélelmi-
szerek áfáját. Javaslata már át
is ment a szenátusban. 

Lakatos szerint ezzel csak a
kereskedôcégek profitját növel-
nék, ugyanis ennek hatása nem
érintené a termelôket. Utalt a
kormány felelôsségére is. Sze-
rinte a gazdasági törvények alap-
ján bizalmatlansági szavazást
kellene kérniük, hogy elejét ve-
gyék egy gazdasági válságnak.
Ha ez nem sikerülne, akkor ma-
radna még az elôrehozott válasz-
tás a helyhatósági választások
idejére.

Egyes elemzôk egyébként felve-
tették annak a lehetôségét is,
hogy az MPP gyakorlatilag most
tárgyalási pozíciókat akar kihar-
colni, s ha nagyon kedvezô aján-
latot kap majd késôbb, akkor e-
setleg hajlandó lenne „reinteg-
rálódni” az RMDSZ-be. Toró T.
Tibor határozottan cáfolta ezt la-
punk kérdéseire. „Az RMDSZ és
az MPP együttmûködése fontos
lenne, ha erre lehetôség van” –
mondta. Arra a felvetésünkre,
hogy az együttmûködés és az ér-
dekek vezérelte összeolvadás fo-
galmait ne mossuk egybe, hozzá-
tette: „akkor azt mondom, egészen
biztos vagyok abban, hogy az
MPP hosszú távon is külön entitás-
ként fog élni és tevékenykedni”.
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