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Jelöltállítás.  � Az RMDSZ legtöbb helyi 
szervezete azt akarja, hogy a tömörülésnek 
saját államfőjelöltje legyen az őszi választáson. 
Legalábbis ezt nyilatkozta tegnap Markó Béla 
RMDSZ elnök. Hozzátette: azért az sem kizárt, 
hogy végül ne legyen saját jelöltjük és egy má-
sikat támogassanak. Ezzel együtt értésre adta: 
valószínűbb, hogy az leső fordulóban mégis 
külön jelöltjük lesz. Jelezte ugyanakkor, hogy a 
belső egyeztetések folytatódnak annak eldönté-
sére, hogy ki legyen esetleg ez a jelölt. Mint már 
megírtuk, a végső döntést várhatóan június 27-
én hozzák meg Marosvásárhelyen az SZKT-n.

Fókuszban a Duna
A Duna ismét az európai politika fókuszába ke-
rült – hangsúlyozta Czukor József, a budapesti 
külügyminisztérium szakállamtitkára az Európa 
és a Duna című keddi budapesti konferencia 
bevezető előadásában. A tanácskozást az MTA 
Nemzeti Stratégiai Tanulmányok Programbizott-
sága és a Budapesti Európa Intézet szervezte, 
hogy a szakemberek elemezzék az ez év május 
6-án Ulmban tartott Duna-csúcs tanulságait. Az 
ulmi csúcsra, amelyen megjelent Danuta Hübner, 
az Európai Unió regionális politikáért felelős 
biztosa is, baden-württembergi kormány kezde-
ményezésére került sor Ausztria, Bajorország, 
Bulgária, Horvátország, Magyarország, Románia, 
Szlovákia és Szerbia részvételével. A tanácsko-
zás résztvevői az Európai Dunai Stratégia létre-
hozásáért szálltak síkra, amelynek kidolgozására 
az Európai Bizottságot kérték fel.

Az Erdélyi Magyar Egyeztető 
Fórum közleménye
Kelemen Hunor és Toró T. Tibor, az EMEF 
ügyvivői közleményt küldtek lapunknak. Íme: 
„Az RMDSZ és az EMNT április 3-án közö-
sen hozta létre az Erdélyi Magyar Egyeztető 
Fórumot (EMEF). A fórum működéséről 
szóló megállapodásban az is szerepel, hogy a 
megalakulását követő hónapokban az EMEF 
különböző szakterületeken munkacsoportokat 
hoz létre. Az egyik legfontosabb munkacso-
port az autonómia-munkacsoport elsőként 
alakul meg az EMEF keretén belül. E mun-
kacsoportba a felek a megegyezés szerint 
egy-egy társelnököt és három-három tagot 
nevesítettek. Az RMDSZ képviselői Márton 
Árpád, Varga Attila és Kelemen Hunor par-
lamenti képviselők, valamint Székely István 
politológus. Az EMNT képviselői pedig Toró 
T. Tibor, a szervezet alelnöke, Bakk Miklós 
egyetemi tanár, valamint Orbán Balázs és 
Illyés Gergely politológusok. A munkacsoport 
tevékenységének koordinálását a társelnökök, 
Márton Árpád és Bakk Miklós végzik. Az 
EMEF autonómia-munkacsoportja ebben az 
összetételében június második felében tartja 
meg első ülését.”

Közigazgatási indítvány
Az RMDSZ kezdeményezésére, a Nemzeti 
Liberális Párt támogatásával a két alakulat 
egyszerű indítványt nyújt be a közigazgatás 
témájában. Címe: „A PSD–PD-L kormányzás 
= a Nemzeti Megmentési Front önkényes 
közigazgatásának visszaállítása” – jelentet-
te be Cseke Attila szenátor-frakciótitkár. 
Az indítványban tételesen felróják a Boc-
kormánynak az államigazgatásban ejtett ed-
digi ballépéseit. – Ahhoz képest, hogy a par-
lamentben kényelmes többség áll mögötte, 
úgy tűnik, a szakértőkben hiányt szenvednek, 
hiszen a „narancs-piros” kormány az elmúlt 
fél évben sorra halmozta a hibákat – mondta 
Cseke . Az indítvány jövő héten kerül na-
pirendre.Egyébként Lakatos Péter honatya 
hétfő este, az IMF-indítvány vitájakor úgy 
fogalmazott, hogy a kormány divatbemutatót 
tart. Mégpedig – az IMF-szerződés függelé-
keinek titkosítása miatt – az úgynevezett tit-
kos viselet híve. Ezt szerinte „hagyományos 
stolojani vonalvezetés” jellemzi.

„A Boc-kormány a tavaszi ülés-
szak kezdete óta semmibe veszi 
a parlamentet és a parlamenta-
rizmus eszméjét. Elengedhetetlen, 
hogy a következőkben a végrehaj-
tó hatalom tartózkodjon a törvény-
hozói munkától, és valóban csak 
rendkívüli esetekben hozzon tör-
vényerejű döntéseket. Hagyja meg 
a parlamentnek, hogy az legyen, 

amit az alkotmány 61. cikkelye le-
ír: az ország egyetlen törvényhozó 
hatalma” – jelentette ki a felső-
ház plénumában Cseke Attila. A 
bihari RMDSZ-szenátor politikai 
nyilatkozatában a 2009/61. sz. sür-
gősségi kormányrendeletben fog-
laltakat boncolgatja. Véleménye 
szerint az új jogszabály nemcsak 
alkotmányellenes, de súlyosan 
sérti az alaptörvényt, mivel ezál-
tal a kormány olyan jogköröket 
szab magának, amelyekkel alkot-
mányosan nem rendelkezik.

A részletek
A nyilatkozatban a szenátor 

emlékeztet, hogy a kormány sem-
mibe sem nézi az egyéni válasz-
tókörzetekből bekerült honatyák 
munkáját: késve küldi el a kor-
mány – általában indokolatlanul, 
megalapozatlanul is negatív – 
véleményezését a törvényterve-
zetekhez, függetlenül attól, hogy 
a kezdeményező milyen párthoz 

tartozik. De a csúcspont: a jog-
szabályok formai és tartalmi kö-
vetelményeit szabályozó, 2000/24. 
sz. Törvényt módosító 2009/61. 
sz. sürgősségi kormányrendelet 
elfogadása. „Ezáltal eltörölték a 
törvénytervezetek mellé csatolt, 
eddig kötelező hatástanulmány 
elkészítését – amit egyébként két 
most éppen kormánypárti képvi-
selő asszony javaslatára iktattak 
be. Íme, a hazai politikai osztály 
egyik nagy betegsége: a kettős 
mércével mérés annak függvé-
nyében, hogy épp hatalmon vagy 
ellenzékben vagyunk – fogalmaz 
Cseke Attila.

– A rendelet legfontosabb 
előírása arra vonatkozik, hogy 
a kormány a jogszabályokat 
módosíthatja vagy eltörölhe-
ti akár életbe lépésük előtt is 
– magyarázta a szenátor. – Ez 
a kitétel nemcsak alkotmány-
ellenes, de súlyosan sérti az 
alkotmányt, mivel ezáltal a 

kormány olyan jogköröket szab 
magának, amelyekkel alkotmá-
nyosan nem rendelkezik. A 61. 
Cikkely kimondja: a parlament 
az ország egyetlen törvényhozó 
hatalma. A kormány csak ki-
vételes, megalapozott esetekben 
vagy parlamenti felhatalmazás-
sal hozhat törvényerejű döntése-
ket. A 2000/24. sz. Törvény ilyen 
irányú módosításával ezentúl a 
kormány kénye-kedve szerint 
módosíthatja vagy eltörölheti 
a neki nem tetsző törvényeket 
még azok életbe lépése előtt, még 
mielőtt a társadalomra gyakorolt 
hatásuk felmérhető lenne. Ennek 
a jogszabálynak az elfogadásával 
és azzal, hogy tőle idegen hatás-
köröket szabott meg magának, 
a kormány súlyosan megszegte 
a hatalmi ágak szétválasztásá-
nak elvét, és ez bizonyítja, hogy 
a Boc-kormány semmibe veszi 
Románia Parlamentjét és a par-
lamentarizmus elvét.”

Ismét átadták a Báthory Díjat. 
Ezt a Bolyai Kezdeményező 
Bizottság (BKB) javaslatára 
az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) oktatási szak-
bizottsága adományozza éven-
te legfennebb tizenöt szemé-
lyiségnek vagy szervezetnek, 
akik/amelyek az adott évben 
vagy a megelőző időszakban 
a legtöbbet tették a romániai, 
állami finanszírozású magyar 
felsőoktatás megteremtése ér-
dekében. Az idei díjazottak 
között van a MIDAS, a kisebb-
ségi nyelveken megjelenő na-
pilapok egyesülete (amelynek 
a Bihari Napló is tagja ). A 
díjakat Tőkés László EMNT-
elnök adta át, s a MIDAS 
részéről Günther Rautz vet-
te át.További kitüntetettek: 
Demény Lajos történész, Lázár 
Vilmos, üzletember, Szatmáry 
Kristóf parlamenti képviselő, 
a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, Szili Ka-
talin, az Országgyűlés elnöke, 
Vermes György üzletember, 
Zsigmond Barna jogász, a Ma-
gyar Kisebbség című periodi-

ka egyik alapítója, a Bolyai 
Egyetem Barátai Egyesülete 
magyarországi szervezetének 
elnöke.

Amerikában
A díjátadás után egyébként 

Tőkés László református püs-
pök, európai parlamenti képvi-
selő az USA-ba utazott annak 
apropóján, hogy az amerikai 
Kommunizmus Áldozatainak 

Emlékhelye Alapítvány az 
idén mások mellett őt tünteti 
ki a Truman-Reagan Szabad-
ságéremmel. A határok feletti 
nemzetegyesítés kapcsán el-
mondta: megegyeztek a Fidesz-
szel, hogy „idén egy egységes 
Kárpát-medencei képviselet 
létrehozatalára törekszünk”. 
Mint kifejtette, ez azt jelenti, 
hogy az erdélyi 3, a magyar-
országi 22 és a felvidéki 2 

EP-képviselő nem külön kép-
viselik közösségeiket, hanem 
„összefogunk, teljes mértékben 
európai szellemben”. Jelezte, 
hogy az egységes képviselet 
nyomán „változtatnunk kell 
kisebbségi politikánkon”. Egy 
kérdésre válaszolva az EP-
mandátumokat szerzett Job-
bik kapcsán úgy fogalmazott: 
„elvben közel állnak hozzánk, 
viszont ha vadakat monda-
nak, akkor rendkívül kínos 
helyzetbe hoznak bennünket”. 
Hozzátette: „például ha ők azt 
akarják, hogy Székelyföld sza-
kadjon el Romániától, és én 
megelégszem az autonómiával, 
akkor nagyon kontraproduktív 
lesz az ő részvételük”. Azt 
mondta, hogy a 14 fideszes 
képviselő a 3 romániai és a 2 
felvidéki magyar képviselővel 
a Néppártban egy tekintélyes 
küldöttséget alkot, „mi 19-en 
mindenképpen együvé tarto-
zunk”.

A parlament az országban az egyetlen törvényhozó? 
Cseke Attila politikai nyilatkozatában a 2009/61. sz. sürgősségi kormányrendeletben foglaltakat 
boncolgatja. Szerinte az új jogszabály nemcsak alkotmányellenes, de súlyosan sérti az alaptörvényt.

A MIDAS is elismerést kapott 
Előbb díjakat adott, majd díjat vett át az elmúlt napokban Tőkés László. A kitüntetettek között van a 
MIDAS is, amelynek különféle európai kisebbségi nyelveken megjelenő kiadványok mellett lapunk is tagja.

Cseke Attila RMDSZ-szenátor

Rö vi den

Danuta Hübner, az Európai Unió regionális  
politikáért felelős biztosa

Günther Rautz átveszi a MIDAS-nak járó díjat, s fogadja a gratulációt

Mementó. Jánosi Ferenc, az 1956-os mártír miniszterelnök Nagy Imre unokája virágot helyez el 
a Hősök terén, a Hősök Emlékkövénél, ahol megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc mártírjairól Nagy Imre néhai miniszterelnök és társai újratemetésének 20. évfordulóján. Mö-
götte áll Mérai Tibor, a Nagy Imre-per egyik tanúja. A tegnapi budapesti megemlékezéseken egyébként 
koszorúzással, gyertyagyújtással, konferenciával és koncerttel is emlékeztek. Nagy Imre miniszterelnök, 
Maléter Pál, a forradalom honvédelmi minisztere és Gimes Miklós újságíró halálos ítéletét 1958. június 
16-án hajtották végre. A holttestek kihantolása és azonosítása 1989 márciusában kezdődött meg. Az 
1989. június 16-i újratemetés a rendszerváltás jelképes eseménye lett. Nagy Imrét, Gimes Miklóst, 
Losonczy Gézát, egykori 56-os államminisztert, Maléter Pált és Szilágyi Józsefet, Nagy Imre egykori 
titkárságvezetőjét 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság felmentette az 1958-as vádak alól.

Harcban
Össztüzet zúdítanak a román 
kormánykoalícióban részt ve-
vő PSD-sek Traian Băsescura, 
miután az államfő felülbírálta 
a román jegybank szerinte túl-
ságosan „optimista” előrejelzé-
seit a gazdaság rövid távú ala-
kulásáról, a gazdasági szerep-
lők ugyanakkor az elnöknek 
adnak igazat. 

Elsősorban a választási 
küzdelmek szempontjából vált 
érzékeny belpolitikai témává 
az eset. Băsescu az őszi elnök-
választáson második mandá-
tumáért készül ringbe szállni, 
de jelöltetni kívánja magát 
Mircea Geoană, a PSD elnöke 
is.Mivel azonban a két szemé-
lyiség pártjai együtt foglalnak 
helyet a kormánykoalícióban, 
a rivalizálás koalíciós feszült-
ségek forrásává is vált. Bogdan 
Niculescu Duvăz, a PSD szó-
vivője leszögezte: a párt által 
delegált miniszterek a továb-
biakban nem hajlandók részt 
venni olyan kormányülésen, 
amelyen az államfő előzetes 
bejelentés nélkül jelenik meg. 
A szóvivő elfogadhatatlannak 
nevezte az elnök viselkedését, 
szerinte Băsescu megnyitotta 
az elnökválasztási kampányt. 
Hasonló szellemben nyilatko-
zott Ion Iliescu volt államfő.
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