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beszelek, hogy vajon a jogszabaly-alkotasi funkci6 ela-
keszitesebe kit kapcsol be, hogyan kapcsol be. Szaker-
tai csoportok, k6zvelemeny, politikai partok, civil szer-
vezetek es sorolhatnam tovabb. Hogyan vegzi az 6sz-
szehangolast, es vegtil hogyan fogia a d6ntest hozni?

Es ugyszinten fontos a vegrehajtasi funkci6. Mit
ertunk a nemzeti tanacs eseteben vegrehajt6 funkci6n?
Hogyan fog felepulni es hogyan fog miik6dni? Milyen
eszk6z6ket hasznalhat a vegrehajtasi funkci6 k6zben?
Az eredmenyes miik6des erdekeben hogyan tudja at-
vinni az akaratat, hogy meg is val6sithassa mindazt,
amit a jogszabalyok, illetve az altala hozott jogszabaly-
ok lehetave tesznek?

En magam nem tudok, de a remelem a jogaszok
valaszt tudnak adni ezekre a kerdesekre.

K6sz6n6m szepen!

Galambos laszlo hozzaszolasa

En abb61indulok ki, hogy a tOrvenymeg van hozva,
es most a tOrveny szenemeben ken eljarni. Idezajelben,
azt ken "szeretni", amit lehetave tesz. J6magam szinten
a valaszt6k listajanak a hive vagyok, a titkos szavazase,
de a tOrveny elektorokat lat ela, es az elektorok meg-
valasztasa is lehetave teszi a magyar valaszt6polgarok-
nak, a politikai partoknak es a civil szervezeteknek a
nemes versengest.

A titkos szavazas realisan mutathatja a majd a ma-
gyar politikai eraviszonyokat. Ugyanakkor a magyar
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civil szervezetek es vezetoik is lemerhetik a kozosse-

giinkben elvezett tekintelyiiket.
Az elektorok valasztasa es az elektori rendszer le-

hetove teszi, bogy a magyar nemzeti kozosseg minden
resze, retege, csoportja biztositsa jelenletet amagyar
nemzeti tanacs megvalasztasaban.

Most eloszor fog megtortenni, bogy Palanka, Bacs,
Titel, Nikince, Satrince, es ujvideki remenyek szerint,
mas magyar kiskozossegek is bekapcsol6dnak a delvi-
deki magyarsag kozossegi eletebe. Ez a magyar va-
laszt6k listaja alapjan biztos nem kovetkezne be, ugy-
bogy ezen a teren, ilyen szempontb61ennek az elektori
rendszernek egy kis elonyet is latom, habar nem ketse-
ges, bogy a magyar valaszt6k listai es a titkos szavazas
a legdemokratikusabb m6d.

A kezdemenyezest ezekben a kornyezetekben elfo-
gadtak, magukeva tettek, egymas kozott beszelgetnek
r6la az emberek, kialakul6ban van a hangulat, bogy az
egyenek, a csoportok allaspontja immar kozossegi al-
lasfoglalassa erlelodjek. Ez csak a kezdete annak a fo-
lyamatnak, bogy a kozossegek eletet, onszervezodeset
alland6an segitsuk es tamogassuk. Es ebben segithet
sokat a magyar nemzeti tanacs.


