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Potápi: cél az egységes
magyar médiatér kialakítása 
Az egységes magyar médiatér megva-
lósításának fontosságát hangsúlyozta 
Potápi Árpád János magyar nemzetpo-
litikai államtitkár az I. Kárpát-medencei 
magyar médiatalálkozón csütörtökön 
Visegrádon. Úgy fogalmazott: szeretnék 
összefogni ily módon is a nemzetet. 
Ennek jegyében különösen fontosnak 
tartotta a külhoni magyar média meg-
erősítését Kárpát-medence-szerte. Kitért 
a több területen nyújtott fi zetéskiegészí-
tésre, amelyet a médiában dolgozóknak 
biztosítanak az egészségügyi dolgo-
zókhoz, orvosokhoz, pedagógusokhoz 
hasonlóan. Felidézte, hogy a Vajdaság-
ban a Pannon Rtv új székházat kapott, 
hasonló fejlesztések történtek Ungváron, 
és 2-3 éve támogatják a felvidéki magyar 
médiumokat is. Erdélyben szintén zaj-
lanak fejlesztések – fűzte hozzá. Jelezte, 
a külhoni magyar médiumok „kezét” 
a jövőben sem kívánják elengedni, a 
fejlesztéseket folytatni kívánják. Hang-
súlyozta: ha nem korszerűsítenek, akkor 
a határon túli magyarság nem a magyar 
rádiócsatornákat hallgatja, illetve televí-
zióadásokat nézi majd, hanem a többségi 
nemzet csatornáira kapcsolnak. Ezért is 
fontos a korszerű médiahálózat megfele-
lő módon való üzemeltetése – rögzítette. 
Potápi Árpád János előadásában a ma-
gyar identitás megerősítését, a magyar 
családok támogatását és a gazdaságfej-
lesztési célok megvalósítását jelölte meg 
elsődleges feladatként 2022-ig.

Paktumot írt alá Klaus Johannis
az ellenzéki pártokkal
Románia európai elkötelezettségét meg-
erősítő megállapodást írt alá csütörtökön 
Klaus Johannis államfő az ellenzéki 
pártokkal, az RMDSZ-t kivéve. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök szerint jövő héten 
írják alá a megállapodást, mivel tegnap 
nem volt az országban. Megjegyezte: 
szükség lenne egy többség-kisebbség 
paktumra is. A kormányoldal sem vett 
részt a ceremónián, mivel nem fogadták 
el a paktum témáinak bővítésére vonat-
kozó javaslatait. Az ünnepségen Johan-
nis kortesbeszédet tartva az EP-választás 
és a referendum eredményével indokolta 
a paktumot, mondván: a polgárok Euró-
pára szavaztak „a PSD igazságügy elleni 
aljas támadásával szemben”. A PNL, 
az USR, a PMP és a Pro Románia által 
aláírt megállapodás szerint törvénybe 
foglalják a korrupciós tettekért elítélt 
személyek amnesztiában vagy közke-
gyelemben részesítésének megtiltását, 
azt, hogy a kormánynak tilos sürgősségi 
rendeleteket hoznia a bűncselekmények, 
büntetőjog terén. Ugyanakkor törvénybe 
kell foglalni a köztisztségeket betöltő 
személyek feddhetetlenségét garantáló 
intézkedéseket, felül kell vizsgálni az 
igazságügyi törvényeket. 

Feszültségek a PSD vezetésében
Az új elnök megválasztására június 29-
ére összehívott rendkívüli kongresszust 
előkészítő ülésre gyűltek össze tegnap 
a PSD országos végrehajtó testületének 
tagjai. Az ülés nem volt mentes a feszült-
ségektől, a vezetőség egy része ugyanis 
későbbre halasztaná a kongresszust, és 
fi atalítást akar, Viorica Dăncilă kormány-
fő, a PSD ügyvivő elnöke ugyanakkor 
leszögezte: nem kívánja elhalasztani 
a kongresszust. A megbeszélés után 
Dăncilă közölte: indulni kíván az elnöki 
tisztségért, mert ő képes egyensúlyt 
hozni a pártba. Kiszivárgott információk 
szerint a legnagyobb esélye Dăncilának 
lehet a pártelnöki tisztség elnyerésére.

Továbbra is két kormány és két 
államfő van Moldovában, ahol Igor 
Dodon megválasztott elnök az új, 
San du-kormány elismerésére szólí-
totta a minisztériumokat és a közin-
tézményeket, és tüntetést szerveznek 
az új kabinet mellett.
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C sütörtökön sem enyhült a feszültség 
a Moldovai Köztársaságban, ahol je-
lenleg két, egymással ellentétes ren-

delkezéseket hozó kormány és államfő is 
tevékenykedik: Igor Dodon megválasztott 
államfő, akit vasárnap felfüggesztett tiszt-
ségéből az alkotmánybíróság, csütörtökön 
felhívással fordult a közalkalmazottakhoz, 
az erőszakszervezetek tagjaihoz és a had-
sereghez, amelyben felszólította őket: is-
merjék el a szombaton megalakult, Maia 
Sandu vezette kormányt, kezdjék el a hata-
lom békés átadását a minisztériumokban 
és az azoknak alárendelt hatóságoknál, a 
kormány elismeréséről szóló nyilatkozatot 
pedig hozzák nyilvánosságra. Biztosítot-
ta valamennyiüket, hogy ezért nem eshet 
bántódása, egyúttal felszólított mindenkit, 
hogy inkább mondjon le tisztségéről, mint-
hogy „a hatalombitorlók cinkosa” legyen.

Dodon szerint a kisebbség nem irányít-
hatja a többséget, és mind az országon be-
lül, mind azon kívül egyértelmű támogató 
üzeneteket fogalmaztak meg az új parla-
menttel és a legitim kormánnyal szemben, 
amely a polgárok elsöprő többségének 
érdekeit képviseli. Emlékeztetett: az új, 
legitim kormányt Oroszország, Kanada, 
több európai ország, az Európai Bizottság 
és az Európa Tanács is támogatja, így a 
helyes döntés a hatalom átadása az új ka-
binetnek. Egyúttal meggyőződését fejezte 
ki, hogy az ország polgárai nem engedik, 
hogy a moldovai Demokrata Párt tovább 
kormányozza az országot.

Az államfő egyúttal vasárnapra „bé-
kés menetre” hívta a koalíció támogatóit 
a parlament elé. Ugyanerre szólította a 
polgárokat Maia Sandu miniszterelnök 
is, aki arról beszélt: az eddig kormányzó 
Demokrata Pártot vezető „diktátor”, Vlad 
Plahotniuc oligarcha megbukott, sikerült 
legyőzni, de óvatosságra van szükség, 
mert megpróbálhatja megakadályozni az 
embereket, hogy részt vegyenek a támoga-
tó meneten. Abban igaza van az oroszbarát 

Dodonnak, hogy Moszkva egyértelműen 
az államfőhöz közel álló Szocialista Párt és 
az Európa-barát ACUM blokk által szom-
baton megalakított koalíciós kormányt tá-
mogatja: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy 
televíziós műsorban arról beszélt, hogy 
Moldovában a hatalmat eddig oligarchák 
bitorolták, Igor Dodon és eddigi ellenlá-
basai pedig egy olyan, ideiglenes koalíciót 
hoztak létre, amely újabb lépést jelent egy 
civilizált és korszerű állam létrehozására. 
„Egyértelműen támogatjuk Igor Dodont 
és koalíciós partnereit abban, hogy örökre 
megszabaduljanak a hatalmat bitorló em-
berektől” – fogalmazott az orosz elnök.

Korábban az Európai Bizottság és az 
Egyesült Államok is az új kormányt támo-
gató nyilatkozatot adott ki.

Ugyanakkor Gheorghe Cavcaliuc helyet-
tes országos rendőrfőkapitány arra szólí-
totta fel a rendőröket, hogy maradjanak 
hűségesek az eddigi kormányhoz.

Eközben Klaus Johannis román elnök 
azzal a kéréssel fordult az Európai Tanács 
és az Európai Bizottság elnökéhez, hogy az 
Európai Unió tagállamai az uniós értékek 
és elvek alapján tegyenek konkrét lépése-
ket a moldovai válság megszüntetésére.

Johannis a Donald Tuskhoz és Je-
an-Claude Junckerhez intézett, az elnöki 
hivatal által szerdán este nyilvánosságra 
hozott levélben jelezte: Bukarest hajlandó 
támogatni az erre irányuló erőfeszítéseket. 
Az elnök egy tárgyalások révén kialakítan-
dó megoldást említett a levélben anélkül, 
hogy megnevezné konkrétan, mire gon-
dol. Kifejtette, hogy Románia aggodalom-

mal követi a keleti szomszédjánál kialakult 
politikai válságot, hiszen a két országot kö-
zös nyelv, történelem és kultúra köti össze. 
Johannis szerint Moldova – amely az uniós 
keleti partnerségi program tagja – súlyos 
alkotmányos és politikai válsággal küzd, 
ami veszélyezteti az ország stabilitását, és 
kockázatot jelent az egész térség biztonsá-
gára is, amit az Európai Unió és a tagálla-
mok nem hagyhatnak fi gyelmen kívül.

Az elnök szerint az EU-nak támogatnia 
kell a moldovai lakosság többségének 
Európa iránti elköteleződését, és ennek 
jegyében javasolja  a válság rendezésének 
megoldására irányuló tárgyalásokat.

Mint megírtuk, az előző moldovai kor-
mányt adó, Vladimir Plahotniuc oligarcha 
vezette Moldovai Demokrata Párt (MDP) a 
befolyása alatt lévő alkotmánybírósághoz 
fordult, azt állítva, hogy a február végi 
választások nyomán a pártok nem tudtak 
határidőre kormányt alakítani. A bírói tes-
tület az MDP-vel egyetértésben vasárnap 
felfüggesztette tisztségéből a szocialista 
államfőt, Igor Dodont, amiért nem oszlatta 
fel a parlamentet, és a demokrata párti Pa-
vel Filip eddigi miniszterelnököt nevezte ki 
ideiglenes államfőnek. Filip azonnal beje-
lentette a parlament feloszlatását, és szep-
tember 6-ára előre hozott választást írt ki. 
Ennek ellenére a parlament folytatja mun-
káját, Dodon sem hajlandó feladni elnöki 
jogköreit, Plahotniuc hívei pedig a kor-
mányhivatalok blokádjával akadályozzák 
az új kormány tagjait, hogy elfoglalhassák 
helyüket. Moldovában így patthelyzet, lé-
nyegében kettős hatalom alakult ki.

MINDKÉT FÉL A SAJÁT TÁMOGATÁSÁRA SZÓLÍTJA A KÖZALKALMAZOTTAKAT ÉS AZ EGYENRUHÁSOKAT

Tüntetésre hív Dodon és Sandu

Dodon a kormány elismerését kéri, a polgárokat pedig a támogatására szólítja
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Legalább szeptemberig várnia kell még 
Eckstein-Kovács Péter volt RMDSZ-es ki-

sebbségügyi miniszternek arra, hogy ő tölt-
hesse be az ombudsmani tisztséget – már 
amennyiben az ellenzék valóban őt jelöli 
hivatalosan a tisztségre, és a parlament őt 
választaná. A kormányoldal ugyanis a jelek 
szerint az őszi parlamenti ülésszakig tiszt-
ségben tartja Victor Ciorbea eddigi ombuds-
mant annak ellenére, hogy ötéves mandátu-
ma már egy hónapja lejárt.

Az Adevărul kormányzati forrásokra hi-
vatkozva arról írt: a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szö-
vetsége (ALDE) alkotta koalíció arra hivat-
kozik, hogy az állampolgári jogok új bizto-

sának megválasztása azért nem lehetséges 
még nyáron, mert még a kiválasztási eljárás 
lezárulta előtt véget ér a tavaszi parlamenti 
ülésszak. Az Eckstein-Kovácsot ombuds-
mannak javasló Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) és a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) azt szerette volna, hogy június 27-éig 
már meg is válasszák az új ombudsmant.

Alina Gorghiu, a szenátus liberális párti 
alelnöke szerint ugyanakkor a kormányoldal 
június 25-ig tolta ki a jelentkezési határidőt, 
ami annyit jelent, hogy e visszaélés révén 
Ciorbea mandátuma őszig meghosszab-
bodik. „Ez a trükk nem válik a parlament 
becsületére” – fogalmazott Gorghiu. Mihai 
Goţiu , az USR Eckstein-Kovács jelölését 
először megerősítő szenátora is a PSD–AL-
DE-koalíció trükkjéről beszél, hiszen abban a 

reményben tűzték ki a jelentkezési határidőt 
a tavaszi ülésszak utolsó hetére, hogy akkor 
már nem lehet összehívni a két ház együttes 
ülését. Kormányzati források szerint ugyanis 
nehezen elképzelhető, hogy a határidő le-
járta után, június 26-án, az ülésszak utolsó 
napján összeülnek a két ház jogi bizottságai, 
hogy meghallgassák a jelölteket. Ezt követő-
en kellene összehívni a két ház együttes ülé-
sét, hogy megválassza az új ombudsmant 
– ami olyan körülmények között, hogy ekkor 
már minden honatya a nyári szünetre gon-
dol, szinte lehetetlen vállalkozás.

Mint megírtuk, Eckstein-Kovács jelölését 
az USR és a PNL mellett a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) és az RMDSZ is támogatja. La-
punknak két hete elmondta: elvállalja a 
tisztséget, ha valóban őt jelöli az ellenzék. 

Őszig várakozhat Eckstein-Kovács Péter
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