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Az ötödik helyre sorolt Sógor 
Csaba ellenszavazata mellett 
fogadta el a Szövetségi Kép-
viselők Tanácsa (SZKT) az 
RMDSZ európai parlamenti 
jelöltlistáját. A szövetség várja 
az EMNP és az MPP jelöltjeit is, 
míg az utolsó hely betöltését 
Kelemen Hunor vállalta.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M egerősítette az RMDSZ mi-
niparlamentjének is neve-
zett Szövetségi Képviselők 

Tanácsa (SZKT) szombati nagy-
váradi ülésén az alakulat európai 
parlamenti jelöltlistájának első öt 
helyére jelölt politikusok rangso-
rát. A Szövetségi Állandó Tanács 
(SZÁT) által egy héttel korábban 
összeállított listán Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő és 
Vincze Loránt, az Európai Nemze-
tiségek Föderatív Uniója (FUEN) 
elnöke szerepel a befutónak számí-
tó két első helyen. Őket a harmadik 
helyen Hegedüs Csilla, a szövetség 
kultúráért felelős ügyvezető al-
elnöke, negyedik helyen Oltean 
Csongor, az RMDSZ-szel együtt-
működő ifjúsági szervezeteket tö-
mörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet 
(Miért) elnöke, ötödik helyen pedig 
Sógor Csaba leköszönő EP-képvise-
lő követi.

Az SZKT Kelemen Hunor elnökre 
bízta a lista további helyeinek a be-
töltését. A testület arról is döntött, 
hogy a leadási határidő előtti utolsó 
pillanatig nyitva hagyja a listát az 
ötödik helytől hátrafelé a Magyar 
Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) vagy az erdé-
lyi magyar civil társadalom esetle-
ges jelöltjei számára. (Mint ismert, 
a két párt közül az MPP először be-
futóhelyet kért, majd az EMNP-hez 
hasonlóan a három magyar politikai 
szervezet koalíciójára tett javasla-
tot, az RMDSZ azonban – politikai 
identitása elveszítésének veszélyére 
hivatkozva – elutasította a kezdemé-
nyezést). A végső listát ugyancsak a 
SZÁT-nak kell majd jóváhagynia, ám 
az első öt hely sorrendje már nem 
változik. Kelemen Hunor az SZKT 
ülését követő sajtótájékoztatón el-
mondta, ő maga fogja elfoglalni 
az utolsó, 43. helyet. A jelöltlistát 
az SZKT csaknem egyhangú szava-
zattal fogadta el, egyedül az ötödik 
helyre rangsorolt Sógor Csaba le-
köszönő EP-képviselő szavazott el-
lene, leszögezve: nem támogatja a 
listát. Sógor – sértődött hangvételű 
– felszólalásában azt jelezte, hogy 
vannak olyanok az RMDSZ-ben, 
akik személyén keresztül kötődnek 
a szövetséghez, és ezek arról tájé-
koztatták, hogy nem fognak már 
az RMDSZ-re szavazni. Korábban a 
politikus a Krónikának úgy nyilat-
kozott: a bizalom megvonásaként 

értékeli hátrébb sorolását, és előre-
bocsátotta: ezek után nem fog olyan 
intenzitással kampányolni, mintha 
befutóhelyet kapott volna. A harma-
dik helyre sorolt Hegedüs Csilla arra 
buzdított felszólalásában, hogy az 
erdélyi magyarság mozgósításával 
juttassák be az EP-be a harmadik 
RMDSZ-es képviselőt is.

Politikai tájékoztatójában egyéb-
ként Kelemen Hunor úgy vélekedett, 
az erdélyi magyarság egy állomáson 
van, amelyiken áthalad május 26-án 
az EP vonata. Kijelentette: fel lehet 
ülni rá, vagy ott lehet maradni az 

állomáson, de a vonat május 26-án 
elmegy, és ha az erdélyi magyarság 
képviselői nincsenek rajta, a közös-
ség nem tud beleszólni az EU ügye-
ibe, és nem tudja képviselni példá-
ul azt, hogy foglalkozzék az EU az 
őshonos kisebbségek ügyével. Az 
RMDSZ elnöke reményét fejezte ki, 
hogy az Európai Néppárt nem fog 
szavazni március 20-án a Fidesz ki-
zárásáról, a feleknek sikerül addig 
megállapodni. Kontraproduktívnak 
tartotta, hogy az EU legnagyobb 
pártcsaládja az EP-választások előtt 
megosztottságot mutat. Hozzátette: 
ha lesz szavazás, az RMDSZ a kizá-
rás ellen szavaz. A politikus elfogad-
hatatlannak tartotta, hogy Románi-
ának március közepén még mindig 
nincsen költségvetése. Hozzátette: 
ezért a felelősség a román koalí-
ciót terheli. Elmondta: az RMDSZ 
támogatja a Tudorel Toader igaz-
ságügy-miniszter elleni egyszerű 
parlamenti indítványt, de azt sem 
tartotta kizártnak, hogy a miniszter 
még az e heti parlamenti szavazás 
előtt lemond a tisztségéről.
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Megsértődtek Sógor ismerősei
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hétfő

Magyargyűlölők
valósága

Itt van ez a Realitatea (Valóság) nevű bukaresti hírte-
levízió. Egykor igazi mérce volt a műfajában. Messze 
előzte a hasonló tematikájú magyarországi csatorná-
kat szakmaiságban, objektivitásban. Mára egy olyan 
hangulatkeltő, aljas politikai célokat szolgáló hiszté-
riamédiummá züllött, amely csak a nagyon tágan és 
nagyvonalúan értelmezett sajtószabadság keretein 
belül tolerálható. Cozmin Gușă, a Realitatea többségi 
részvényese mostanában műsort vezet. Ez a szociál-
demokratáktól a demokrata pártig tévelygő kalandor 
korábban tanácsadóként szolgált a legbefolyásosabb 
moldovai maffi  ózóként is emlegetett Vlad Plahotniuc, 
a majdnem elnökválasztást nyerő Mircea Geoană, a 
verhetetlennek hitt Traian Băsescu, a börtönt belülről 
is megismerő Adrian Năstase és az ingyenes buka-
resti tömegrendezvényeiről ismert Marian Vanghe-
lie mellett. Az aranyosgyéresi születésű reneszánsz 
ember mellesleg geopolitikai szakértő is. S ami nem 
nyilvános Gușáról, de fontos tudni: az igazságszol-
gáltatás elől az utóbbi időben Belgrádban bujkáló 
Sebastian Ghiță román üzletember bizalmasa. Most 
a saját tévéjében játssza az újságírót.

Gușă az utóbbi napokban Marosvásárhelyről és 
Maroshévízről jelentkezett esti beszélgetős műsorá-
val. Ilyen tömény magyargyűlöletet talán a kilencve-
nes évek elején láthattunk utoljára két tévéműsorba 
sűrítve. A fő célpont az RMDSZ volt, ami természete-
sen nem jelent automatikusan magyarellenességet. 
Ahogyan az izraeli kormány bírálata sem antiszemitiz-
mus, úgy egy etnikai alapon szerveződő párt is szidal-
mazható mindenféle sovén háttér nélkül. Csakhogy 
ezekben a műsorokban az RMDSZ-re való hivatkozás 
álca csupán. A résztvevők az esetek többségében 
nemcsak a meglévő törvényes jogokat vitatják el a 
magyar közösségtől, hanem hazugságokkal vagy 
féligazságokkal heccelik a román nézőket. Teszi ezt 
gyakran a Realitatea másik sztárja, Rareș Bogdan is 
meghívottjai társaságában. A magyarok ellen habzó 
szájjal hőzöngő Bogdant egyébként megválasztása 
után szívesen látta volna saját csapatában Klaus Jo-
hannis államfő. A mai zavaros politikai viszonyokat 
jelzi, hogy a sovén műsorvezetőt sok erdélyi magyar 
is szereti. Csüngenek a műsorán, amikor estéről esté-
re a legordinárébb stílusban szidja a kormányt, Drag-
neát, a PSD-t, s szemérmesen félrenéznek, amikor a 
magyar téma kerül a pszichopata jegyeket magán hor-
dozó műsorvezető terítékére. Ez a Rareș Bogdan nevű 
egyén kerülhet a legnagyobb román ellenzéki erő, a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) európai parlamenti listá-
jának élére amolyan húzónévként.

A Realitatea Gușă műsoraiban többnyire a Victor 
Ponta-féle Pro Románia párt és a Traian Băsescu ala-
pította PMP nacionalistáit propagálja, Bogdannak 
pedig a liberálisok futtatása a feladata. Azoké a libe-
rálisoké, akik – nevük ellenére – az Európai Néppárt 
(EPP) pártcsaládjához tartoznak. Ez a színes tagságú 
tömörülés dönt rövidesen arról, hogy kizárja-e sora-
iból a Fideszt. A PNL állítólag ezen a héten dönt az 
álláspontjáról. Ünnepélyes ígéretet teszek: ha vala-
milyen kis csoda folytán a román liberálisok Orbán 
Viktor pártjának támogatása mellett foglalnak állást, 
teljes hosszában végignézek három egymást követő 
valóságshow-t Rareș Bogdannal.
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 » Kelemen Hunor úgy 
vélekedett, az erdélyi ma-
gyarság egy állomáson van, 
amelyiken áthalad május 
26-án az EP vonata. 
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Az RMDSZ vezetői szerint ott kell lenni Brüsszelben, hogy az EU foglalkozzék az őshonos kisebbségek ügyével

 » RÖVIDEN

Kitolhatják az adófelajánlás és -bevallás határidejét
Sürgősségi rendelettervezetet dolgozott ki a kormány, 
amely szerint július 31-éig hosszabbítja meg a 230-as szá-
mú, a jövedelemadó 2 vagy 3,5 százalékának felajánlásáról 
szóló űrlap leadásának határidejét. A dokumentumot a 
pénzügyminisztérium tette közzé honlapján. Ha a kabinet 
elfogadja a kormányrendeletet, akkor kitolják az egységes 
adóbevallás leadási határidejét is ugyancsak július 31-ére, 
hogy megelőzzék az elektronikai rendszer túlterheltségét 
vagy leállását. Mint ismeretes, a hatályos rendelkezés 
szerint március 15-éig kötelesek leadni az egységes adóbe-
vallást az egyéni vállalkozói engedéllyel (PFA) rendelkező 
magánszemélyek, és ugyaneddig kötelező bevallani a füg-
getlen tevékenységből, valamint bérbeadásból származó 
jövedelmet, továbbá a társadalombiztosítást is. (Krónika)

Kelemen Hunor bízik Porcsalmi Bálintban

Az SZKT-t követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor az MTI kérdésére el-
mondta: a kongresszus utáni első SZKT-ülés napirendjén szokott szerepelni 
a szövetség ügyvezető elnökének megválasztása. Ezúttal azonban elha-
lasztották ezt a döntést, hogy ne zavarja meg az EP-választások kampányát. 
Hozzátette: továbbra is töretlen a bizalma a tisztséget jelenleg betöltő 
Porcsalmi Bálintban. A tisztséget 2017 óta betöltő Porcsalmi a február végi 
kongresszus után a Krónikának elmondta, ő is helyesnek és logikusnak 
tartja, hogy az EP-választásokig ő vigye az ügyvezetői teendőket, szerinte 
ugyanis „a kampány kellős közepén nem lenne jó lecserélni a lovakat”.




