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WINKLER GYULA ÉS VINCZE LORÁNT KAPOTT BEFUTÓHELYET AZ RMDSZ EP-KÉPVISELŐJELÖLTJEI KÖZÜL – SÓGOR CSABA CSALÓDOTT

Egy régi és egy új arc az európai parlamenti lista élén

 » Kelemen Hunor közölte, 
nem volt könnyű a rangsorolás, 
mert mind az öt jelölt kiváló 
ember, aki megállta a helyét 
eddig is a politikai porondon. 
Szerinte azért is volt nehéz 
helyzetben az RMDSZ, mert re-
álisan két befutóhelyre számít-
hat az EP-választáson.

Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az a legfontosabb, hogy az EP-lista a romániai magyar emberek támogatását is megszerezze
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 Meglepetést hozott az RMDSZ Szö-
vetségi Állandó Tanácsának pénteki 
ülése, amelyen a szervezet európai 
parlamenti jelöltlistájáról döntöttek. 
Az eddig is EP-képviselőként tevé-
kenykedő Winkler mellett Vincze 
Loránt, a FUEN elnöke kapta meg a 
másik befutó helyet, a 12 éve európai 
parlamenti képviselői mandátum-
mal rendelkező Sógor Csaba csak az 
ötödik helyet kapta a listán.

 »  BALOGH LEVENTE, ROSTÁS SZABOLCS 

Részleges „őrségváltás” lesz az RMDSZ 
európai parlamenti képviseletében, 
miután az alakulat vezetősége a je-

lenleg is mandátummal rendelkező Wink-
ler Gyula mellett Vincze Lorántot, az Euró-
pai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) 
elnökét küldi az uniós törvényhozásba, ők 
kapják a két befutóhelyet.

A rangsorolásról pénteki kolozsvári ülé-
sén határozott a Szövetségi Állandó Ta-
nács (SZÁT). A testület ülése után tartott 
sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök elmondta, a titkos szavazás 
eredményeképpen a harmadik helyet He-
gedüs Csilla kultúráért felelős ügyvezető 
alelnök, a negyediket pedig Oltean Cson-
gor, a Magyar Ifj úsági Értekezlet (MIÉRT) 
elnöke szerezte meg. Meglepetésre Sógor 
Csaba jelenlegi EP-képviselő csak a jelölt-
lista 5. helyén végzett.

A szövetségi elnök beszámolója szerint 
a szavazás során sorrendben voksoltak a 
SZÁT jelen lévő tagjai a helyekről. Az első 
helyről rendezett szavazáson Winkler Gyu-
la 22 szavazatot kapott a leadott 33-ból, a 2. 
helyről döntő voksolásnál Vincze Loránt, 
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója 
(FUEN) elnöke húszat, a 3. helynél Hege-
düs Csilla 22-t, a 4. helynél Oltean Csongor 
javára 17-16-os arány alakult ki, míg Sógor 
Csaba 16 szavazattal végzett az 5. helyen.

Kelemen Hunor közölte, nem volt köny-
nyű a rangsorolás, mert mind az öt jelölt 
kiváló ember, aki megállta a helyét eddig 
is a politikai porondon. A szövetség elnö-
ke ugyanakkor bátor, okos politikusok-
nak nevezte az öt EP-képviselőjelöltet. 
Szerinte azért is volt nehéz helyzetben az 
RMDSZ, mert reálisan két befutóhelyre 
számíthat az EP-választáson. A befutók 
közül Winkler Gyulával kapcsolatban az 
Európai Parlamentben 12 éve végzett mun-
káját, tapasztalatát, a kereskedelemben, 
gazdaságban, külügyi munkában szerzett 
jártasságát emelte ki. Vincze Loránt ese-
tében megemlítette, hogy az elmúlt évben 
a FUEN elnökeként és az RMDSZ külügyi 
titkáraként képviselte a Minority SafePack 
európai kisebbségvédelmi csomagot. „Ez 
a jelöltlista a szövetség aktivistáinak, me-
gyei-területi szervezeteinek támogatását 
bírja, de ami ennél is fontosabb, az az, 
hogy a romániai magyar emberek támoga-
tását is megszerezze” – hangoztatta sajtó-
tájékoztatóján Kelemen.

Koalíciót ajánlott az MPP
Ugyanakkor fellebbent a fátyol arról is, 
hogy milyen „visszautasíthatatlan” ajánla-
tot kapott az RMDSZ a Magyar Polgári Párt-
tól (MPP) az EP-választások tárgyában. 
Kelemen Hunor kérdésünkre elmondta, 
bár – Mezei János MPP-elnök Krónikának 
adott nyilatkozatával ellentétben – nem 

kapta meg a polgáriak javaslatát, meg-
tudta, hogy az MPP koalíció létrehozását 
kezdeményezte a májusi uniós megmé-
rettetésre. Ezt azonban az Erdélyi Magyar 
Néppárttól (EMNP) korábban érkezett ja-
vaslathoz hasonlóan ezúttal is elutasítja 
az RMDSZ. „Nem tudunk koalíciót alkotni 
úgy, hogy föladjuk az RMDSZ harmincéves 
politikai identitását. Olyan együttműkö-
dési formáról azonban minden további 
nélkül szó lehet, hogy a szövetség listáján 
indulnak a két párt képviselői is” – jelen-
tette ki Kelemen Hunor. A politikus ismer-
tette azt is: az MPP-vel szerdán ülnek ösz-
sze újabb tárgyalási fordulóra. Hozzátette: 
az EMNP-vel is el kell kezdeni valahol az 
együttműködést, ezért teszik lehetővé a 
néppártnak is, hogy a jelöltje felkerüljön 
az RMDSZ listájára. Az RMDSZ jelöltlis-
tájáról a Szövetségi Képviselők Tanácsa 
(SZKT) hozza majd meg a végső döntést 
március 9-i nagyváradi ülésén.

Lapunk értesülései szerint egyébként a 
SZÁT-ülésen Sógor Csaba jelenlegi EP-kép-
viselő kifogásolta, hogy a testület tagjai 
közül azok is szavazhatnak, akik jelöltként 
indultak a belső megmérettetésen. (Wink-
ler Gyuláról, Hegedüs Csilláról és Oltean 
Csongorról van szó). Bár konkrétan nem 
tért ki az esetre, Kelemen Hunor sajtótájé-
koztatóján elmondta: az eredmény utóla-
gosan bebizonyította, hogy ez a voksolási 
mód nem befolyásolta a rangsorolás vég-
kimenetelét. Különben a szövetség elnö-
ke az állandó tanács mintegy háromórás 
üléséről annyit mondott még el, hogy a 
testület azt mérlegelte, milyen összetételű 
lista szolgálná leginkább az erdélyi ma-
gyarság érdekeit. Részletekbe azonban 
nem bocsátkozott. A Krónika úgy tudja, 
„preferenciált” jelölte(ke)t Kelemen sem 
ajánlott a SZÁT fi gyelmébe, ugyanakkor 
elvként megfogalmazódott, hogy tizenkét 
év elteltével egy helyen váltást kell eszkö-
zölni az RMDSZ EP-képviseletében. Ha-
sonlóképpen megerősítették az alakulaton 
belül eddig hallgatólagosan elfogadott 
szabályt, miszerint a két euroképviselő kö-
zül az egyiknek Székelyföldet, a másiknak 
pedig a többi régiót kell képviselnie. En-
nek megfelelően hamar eldőlt, hogy mivel 
a Hunyad megyei szórványból érkező, már 
a szavazás első körében jelentős többséget 
szerző Winkler Gyula lesz a listavezető, a 
második hely székelyföldinek kell. Wink-

ler mellett a Marosvásárhelyen született 
Vincze Loránt feladata lesz a Székelyföld 
érdekvédelme az Európai Parlamentben; 
az RMDSZ külügyi titkári tisztségét is be-
töltő politikus amúgy a napokban előrebo-
csátotta, hogy mandátumszerzése esetén 
képviselői irodát nyitna a Maros-parti vá-
rosban.

 Sógor: megvonták tőlem a bizalmat
 Sógor Csaba láthatóan csalódottan vette 
tudomásul, hogy két teljes és egy csonka 
mandátum után már nem került befutó-
helyre. A politikus közösségi oldalán úgy 
értékelte: megvonták tőle a bizalmat.

„Az RMDSZ Szövetségi Állandó Taná-
csának (SZÁT) pénteki döntését követően 
tudomásul kell vennem, hogy a Szövet-
ség vezető testülete megvonta tőlem a 
bizalmat. Köszönöm mindazoknak, akik 
ezidáig támogattak. Mandátumom végéig 

természetesen a legjobb tudásom szerint 
fogom ellátni közösségünk képviseletét az 
Európai Parlamentben” – írta.

Sógor Csaba tegnap lapunknak nem kí-
vánta bővebben kifejteni, mit gondol arról, 
miért ez az eredmény született. Mint el-
mondta, május 26-áig, az EP-választásokig 
nem kíván több kommentárt fűzni a Face-
bookon megjelent szövegnél a rangsorolás 
eredményéhez.

Kérdésünkre, mit tart említésre méltónak 
az EP-képviselőként elért megvalósításai 
közül, kifejtette: elsősorban azt, hogy sike-
rült naprakészen tájékoztatni az Európai 
Parlamentet a kisebbségi jogsértésekről. 
„Sikerült áttörni azt a falat, amit a közöm-
bösség és a kisebbségellenesség jelentett. 
Tizenkét évvel ezelőtt, amikor odakerül-
tünk, a kisebbségi intergroupban közösen 
próbáltunk beadni egy jelentést a kisebb-
ségi helyzetről, amit elutasított az elnökség. 
Ezt a jelentést a 2009–14-es mandátumban 
is megpróbáltuk beadni, de akkor sem 

értünk el áttörést. Aztán megváltozott a 
helyzet, többek között az én munkámnak 
köszönhetően is sikerült nem csupán napi-
renden tartani a kérdést, de bekerült a nép-
párti dokumentumokba is a kisebbségvéde-
lem ügye. Lassan, fokozatosan jutottunk el 
oda, hogy ebben a mandátumban több do-
kumentum is született a témában. A tanul-
mányi osztály írt egy külön, a hagyományos 
nemzeti kisebbségekről szóló dokumentu-
mot is” – mutatott rá. Megemlítette azt a 
jelentést is, amely kizárólag a kisebbségek-
ről szól, és amely a minimum standardokat 
tartalmazza a kisebbségvédelem ügyében, 
valamint a Cecilia Wikström nevével fém-
jelzett jelentést a nemzeti kisebbségek hely-
zetéről, amelynek a háttérmunkálataiban 
vett részt. Sógor a közreműködésével elért 
eredmények között említette a FUEN elnöki 
tisztségének megszerzését is, amely révén 
most sikerült kidolgozni a kisebbségvédel-
mi Minority SafePack tervezetet.

Emellett a munkaügyi bizottságban a ke-
let-európai fuvarozók jogaiért zajló munkát 
is felhozta azon eredmények között, ame-
lyekben közreműködve sikerült eredmé-
nyeket elérni. Beszélt arról is, hogy 147 mó-
dosító indítványt nyújtottak be a következő 
uniós költségvetési ciklushoz, amelyek cél-
ja az, hogy Romániában, illetve a régiókban 
a szegényebb vidékek könnyebben tudja-
nak pályázni és pénzhez jutni.

„Úgy érzem, hogy becsületesen megáll-
tam a helyem odakint” – szögezte le Sógor. 
Kérdésünkre azt mondta, még nem gon-
dolkodott azon, mihez kezd a mandátuma 
lejárta után, most arra koncentrál, hogy 
becsülettel végigvigye a mandátumát.

Azt ugyanakkor jelezte, hogy a történ-
tek után nem feltétlenül veti majd bele 
magát a kampányba. „Amikor megkérdez-
ték, hogyha nem befutóhelyre kerülünk, 
ugyanúgy fogunk-e kampányolni, mintha 
befutó helyet kaptunk volna, én azt mond-
tam: nem fogok olyan intenzitással kam-
pányolni. Ha a ló jól húzza a szekeret, nem 
fogom ki. De ha kifogtam, és a rúd mellé 
más lovat teszek, az eddigit pedig futtatom 
a szekér mellett, az nem fog tudni úgy húz-
ni, mintha a rúd mellett lenne” – ecsetelte.

Egyébként Sógor hátrasorolása azért is 
meglepetés lehet, mert értesüléseink sze-
rint tavaly ősszel elkészült egy belső köz-
vélemény-kutatás, amely szerint ő állt az 
első helyen.




