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Kiélezett a verseny az RMDSZ-
ben az európai parlamenti jelölt-
lista mandátumot érő első két 
helyének megszerzéséért, és a 
teljesen nyílt küzdelem közepette 
nem kizárt a teljes erdélyi ma-
gyar „őrségváltás” Brüsszelben. 
A rangsorolás folyamatát az MPP 
„visszautasíthatatlan” ajánlata 
színesíti.

 » ROSTÁS SZABOLCS

Pénteken rangsorolja a Szövet-
ségi Állandó Tanács (SZNT) az 
RMDSZ jelöltjeit az idei európai 

parlamenti választásokra, és az öt év-
vel ezelőtti uniós megmérettetéssel 
ellentétben ezúttal megjósolhatatlan 
a belső szelekció végkimenetele. Az 
alakulaton belül négy jelölt pályázik 
a befutónak tekintett első két hely 
valamelyikére: Hegedüs Csilla ügyve-
zető alelnök, Sógor Csaba és Winkler 
Gyula jelenlegi EP-képviselő, valamint 
Vincze Loránt, az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniójának (FUEN) elnö-
ke; Oltean Csongor, a Magyar Ifj úsági 
Értekezlet (MIÉRT) vezetője a harma-
dik helyet szemelte ki magának.

A négy esélyes személyében a ta-
pasztalat, illetve a bizonyítási vágy 
csap össze egymással, ám miközben a 
2014-es uniós választáson Vincze a je-
löltlista 3., Hegedüs pedig a 4. helyére 
szorult, jelenleg kiegyensúlyozottnak 
tűnnek az erőviszonyok. Az öt évvel 
ezelőtti listavezető, a gazdasági kérdé-
sekben jártas Winkler Gyula az akkori 
2., a kisebbségi ügyekben otthonosan 
mozgó Sógor Csabához hasonlóan 

tizenkét éve koptatja a brüsszeli tör-
vényhozás padjait, és bevallottan 
mindketten az ez idő alatt szerzett tu-
dásukat, tapasztalatukat, kapcsolati 
tőkéjüket kamatoztatnák tovább. Ki-
hívóik közül a korábban kulturális ál-
lamtitkári tisztséget is betöltő Hegedüs 
Csilla elsősorban a műemlék- és a kul-
turális örökség védelme terén kifejtett 
tevékenységére, valamint „kapcsolati 
hálójára” alapoz. Vincze Loránt „adu-
ászának” mindenekelőtt a Minority 
SaFepack kisebbségvédelmi európai 
polgári kezdeményezés menedzselése, 
az európai kisebbségvédelem „temati-
zálása” számít.

Hogy közülük kik lesznek a befutók, 
arra eddig a szövetség vezetői sem tud-
ták a választ – vagy nem akarták „lelő-
ni a poént”. Kelemen Hunor elnök az 
RMDSZ múlt hétvégi kongresszusán 
meggyőződését fejezte ki, hogy mind 
az öt jelölt jól el tudná látni az EP-kép-
viselői teendőkkel járó munkát, fel-
készültségüket, elkötelezettségüket 
illetően valamennyiüket alkalmasnak 
tartja a feladatra, esélylatolgatásba, 
esetleges a preferált megnevezésébe 
azonban nem bocsátkozott. Nem tet-
te megkeresésünkre csütörtökön Por-
csalmi Bálint ügyvezető elnök sem, 
aki szerint a képviselők személyénél 
fontosabb az RMDSZ által az uniós 
törvényhozásban képviselt elv. „Nem 
akarom megbántani a jelölteket, de 
sokkal fontosabb a megfogalmazott 
üzenet, mégpedig hogy miért fontos 
az erdélyi magyarok számára az idei 
EP-választás, a brüsszeli EP-képvise-
let” – nyilatkozta a Krónikának Por-
csalmi, aki bevallása szerint csütörtö-
kön még nem tudta, kire szavaz a SZÁT 
mai ülésén. A 37 fős állandó tanácsot 
egyébként a szövetségi elnökség nyolc 

tagja, a nőszervezet, a MIÉRT, a Kultu-
rális Tanács, a platformok képviselői, 
a megyei tanácselnökök (illetve ahol 
nincs, az önkormányzati alelnökök), 
a megyeszékhelyi polgármesterek 
(vagy alpolgármesterek), továbbá ama 
területi RMDSZ-szervezetek elnöke al-
kotják, ahol az illető megyékben leg-
kevesebb 15 százalékos a magyarság 
számaránya. Lapunk ugyanakkor úgy 
tudja, hogy legalább egy helyen váltás 
következik be az erdélyi EP-képviselet-
ben, éspedig a kihívók közül Hegedüs 
Csilla előmenetele ígérkezik bizonyos-
nak. Nem tudni azonban, hogy kinek 
a kárára kaphat befutóhelyet a kultu-
rális alelnök, egyes források szerint 
ugyanakkor az sem zárható ki, hogy 
mindkét poszton váltás történhet.

Ezzel egy időben „visszautasíthatat-
lan” ajánlatot tett az RMDSZ-nek a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) elnöksége az 
EP-választásokon való együttműködés 
kapcsán. Az MPP néhány héttel ezelőtt 
a bejutónak tekintett első két hely va-
lamelyikét kérte az RMDSZ-től a tulipá-
nos jelöltlistán, a szövetség azonban a 
két alakulat vezetőségének hétfői ko-
lozsvári ülésén ezt elhárította. Ehelyett 
az együttműködés más formájára tett 
javaslatot, felkérve a polgári alakula-
tot, működjenek együtt a megméret-
tetést megelőző időszakban, az MPP 
pedig delegáljon jelölteket a tulipános 
listára. Az MPP elnöksége szerdán este 
ült össze megvitatni a fejleményeket, 
és a párt sajtóirodájának közleménye 
szerint a végleges álláspontjuk az, 
hogy a polgári alakulat „visszauta-
síthatatlan” ajánlatot fogalmaz meg 
az RMDSZ felé. „Az MPP a romániai 
magyarság részéről a szavazatok ma-
ximalizálását ajánlja, ezzel együtt a 
Kárpát-medencei magyar képviselet 
erősítését az Európai Parlamentben” 
– olvasható a kommünikében. Mivel 
ebben konkrétan nem nevezik meg az 
ajánlat mibenlétét, Mezei János elnök-
től kértünk bővebb tájékoztatást. Az 
MPP vezetője azonban elmondta, ez 
majd csak az RMDSZ SZÁT-ülése után 
lesz nyilvános. Egyébként a Kelemen 
Hunornak címzett nyílt levelében Szi-
lágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnöke csütörtökön újból meg-
erősítette korábbi, az erdélyi magyar 
pártok közötti választási koalícióra tett 
javaslatát.

MA RANGSOROLJA JELÖLTJEIT AZ RMDSZ – „VISSZAUTASÍTHATATLAN” MPP-AJÁNLAT

Lesz-e váltás az EP-képviseletben?
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A Fogarasföldtől 
a Székelyföldig

Harminchárom Brassó, illetve Szeben megyei telepü-
lés a napokban bejelentette, hogy létre kívánják hozni 
a Fogarasföld mikrorégiót. Az eseményen – amelyen 
részt vett Corina Crețu régiófejlesztésért felelős uniós 
biztos is – bemutatták a Kolozsvár, Nagyvárad, Arad és 
Temesvár elöljárói által létrehozott Nyugati Szövetség 
inspirálta mikrorégió fenntartható fejlesztési tervét, 
ami a két megyébe szétszórt harminchárom település 
közös infrastrukturális fejlesztési projektjeit tartalmaz-
za. Többek között a Brassó megyei Mundra és a Szeben 
megyei Sellenberk között közösen megpályázandó, 
uniós forrásokból megépíteni kívánt gyorsforgalmi 
útét. A hír kapcsán a román sajtó nem kezdett el vész-
harangokat kongatni, nem töltötték meg a lapokat a 
román haza egységéért aggódó egzaltált hangvételű 
publicisztikák, és egyetlen nemzetféltő sem követelte 
őrjöngve az ötletgazdák bíróság elé állítását. Sőt Vic-
tor Ponta volt miniszterelnök Pro Románia nevű pártja 
egyenesen üdvözölte a kezdeményezést.

Ehhez képest azt követően, hogy a három székely-
földi megye vezetői együttműködésről szóló megálla-
podást írtak alá a német többségű olaszországi auto-
nóm tartomány, Dél-Tirol illetékeseivel, illetve hogy az 
RMDSZ kongresszusán ismét fölmerült az autonómia 
témája, a román sajtóban ismét csak szeparatizmussal 
vádolták meg a magyarokat. És elővették a történe-
lemként tanított mitológiát, miszerint a románok már 
kétezer éve Erdélyben vannak. Sőt megint előkerült a 
magyargyűlölők kedvenc rablómeséje is arról, hogy a 
Székelyföld autonómiája egyrészt kommunista talál-
mány – hiszen Sztálin kényszerítette rá Romániára –, 
másrészt ennek nyomán, a haladó moszkvai hagyomá-
nyokat folytatva, ma Oroszország nyugatellenes hibrid-
háborújának része, hogy fű alatt támogatja a magyar 
autonómiaigényeket. Pedig hát ez ugyanolyan kretén-
ség, mintha azért vádolnák náci szimpátiával vagy a 
német érdekek kiszolgálásával az autópálya építését 
akaró fogarasiakat, mert a Hitler-féle Harmadik Biro-
dalomban sok autópálya épült. A Pro Románia pártnak 
pedig két politikusa is habzó szájjal rohant ki a magyar 
önrendelkezési törekvések ellen; egyikük odáig ment, 
hogy egyenesen az RMDSZ betiltását vizionálta.

A kettős mérce nem is lehetne ennél egyértelműbb 
az ügyben. Hiszen a székely – és azért ne feledkez-
zünk meg a másik magyar tömbről sem: a partiumi – 
autonómia lényege is pontosan ugyanaz lenne, mint a 
román berkekben tárt karokkal fogadott Fogarasföldé. 
Hogy az érintett régiók települései alulról építkezve, a 
helyi önrendelkezés és a szubszidiaritás – amúgy az 
EU-által is alapértéknek vallott – elve szerint maguk 
határozhassák meg a saját fejlesztési prioritásaikat, 
szabadon összefoghassanak a történelmileg azonos 
régióba tartozó többi településsel, és a közös fej-
lesztések érdekében ne a bukaresti vízfejtől vagy a 
mesterségesen, minden földrajzi, történelmi és kul-
turális hagyomány felrúgásával kialakított fejlesztési 
régiós központtól kelljen fejlesztési pénzeket kunye-
rálniuk. A magyar kérések gyakorlatilag csupán annyi-
ban térnek el, hogy az illető régió magyar közössége 
kulturális és nemzeti önazonosságának megőrzése 
érdekében – amihez ugyanúgy jogunk van, mint a ro-
mánoknak – a román mellett egyenrangú, hivatalos 
nyelv lenne a magyar is. Mélyromán országféltőéknél 
persze ez azonnal kiveri a biztosítékot, pedig arra 
még mindig nem sikerült egyetlen valamirevaló érvet 
sem felhozniuk, miben csorbítja akár egyetlen román 
jogait is az, ha egy magyar a saját szülőföldjén hiva-
talosan használhatja az anyanyelvét. Az ellenzők per-
sze a lelkük mélyén azt szeretnék, ha még a jelenlegi 
nyelvi jogokat is szűkítenék, és lassan eltűnnénk, mi-
vel ebben látják a magyar–román konfl iktus „békés” 
megoldásának egyetlen módját.

Pedig egyértelmű: az önrendelkezés pozitív követ-
kezményei ugyanolyanok, mint az autópályákéi: nem 
csupán a magyarokat érintik, hanem mindenkit, aki az 
érintett területen él, tehát értelemszerűen a románokat 
is.  A helyi önrendelkezés ugyanis nem zéró összegű 
játszma, ahol csak az az elfogadható eredmény, ha az 
egyik fél győz, a másik pedig veszít.

Ha ezt az autonómia ellenzői nem hajlandóak elfo-
gadni, akkor csak vesztesek lesznek. Román és magyar 
oldalon egyaránt.
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Mandátumnéző. Az öt EP-képviselőjelölt közül ketten kapnak befutóhelyet az RMDSZ vezetőségétől
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Az EP-választásig Porcsalmi marad az ügyvezető

A májusi EP-választásig a jelenlegi felállásban működik tovább az RMDSZ 
ügyvezető elnöksége – tudtuk meg csütörtökön Porcsalmi Bálinttól, aki 
korábban úgy nyilatkozott: a kongresszus után dől el, folytatja-e ügyvezető 
elnökként. A tisztséget 2017. óta betöltő politikus elmondta, bár a szabályzat 
szerint a szövetségi elnök a kongresszust követő Szövetségi Képviselők Taná-
csa ülésén tesz javaslatot az ügyvezető elnök személyére, erre a március 9-i 
SZKT-n nem kerül sor. „Kelemen Hunor arra kért, hogy folytassam, én pedig 
helyesnek, logikusnak tartom ezt, a kampány kellős közepén ugyanis nem 
lenne jó lecserélni a lovakat” – fogalmazott lapunknak Porcsalmi Bálint.




