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Írásban is rögzítette megegye-
zését az RMDSZ és az Erdélyi 
Magyar Szövetség (EMSZ): Kele-
men Hunor szövetségi elnök és 
Mezei János, az EMSZ társelnöke 
megállapodást szentesített teg-
nap az erdélyi magyar közösség 
országos ügyeinek összehangolt 
képviselete és a parlamenti 
választásokon való együttműkö-
dés érdekében.

 » ROSTÁS SZABOLCS

K özösen indul a december 6-ai 
parlamenti választásokon az 
RMDSZ  és az EMSZ, az erről szó-

ló megállapodás értelmében a képvi-
selőházi RMDSZ-listán két, befutónak 
számító helyet kapnak az EMSZ-je-
löltek. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 
alkotta EMSZ, valamint az RMDSZ ve-
zetői által tegnap aláírt dokumentum 
több szinten rögzíti az együttműkö-
dést. Így az önkormányzatokban a 
felek egyebek mellett vállalják, hogy 
konstruktív viszonyt alakítanak ki az 
ellenzékbe került helyi képviselőkkel 
azokban a közigazgatási egységekben, 
ahol az általuk jelölt elöljárók vezetik 
az önkormányzatokat, annak érdeké-
ben, hogy a politikai alapú konfl iktu-
sok ne akadályozhassák a település, 
illetve a közösség fejlődését. „A felek 
megválasztott önkormányzati elöljá-
róikon keresztül megjelenítik és kép-
viselik Erdély és annak régiói, kiemel-
ten a Székelyföld és a Partium sajátos 
fejlesztési, gazdasági és közigazgatási 
jogállásának ügyét” – fogalmaznak a 
megállapodás szövegében.

Közösen terjesztik be
az autonómiastatútumot
A dokumentum kitér arra is, hogy 
közösen terjesztik a parlament elé a 
székelyföldi autonómiastatútum tör-
vénytervezetét, amelyet az RMDSZ 
frakciója egységesen képvisel. To-
vábbá kidolgozzák és a parlament 
elé terjesztik a nemzeti jelképeket, 
valamint az anyanyelvünk szabad 
használatát biztosító törvénycsoma-
got. A megállapodás közös fellépést 
rögzít az „önálló, magyar érdekek 
mentén kialakított külpolitika” szint-
jén is. Az összehangolt külpolitikai 
stratégiában kiemelt szerepet kapnak 
az európai polgári kezdeményezések, 

így a Minority SafePack, és a nemzeti 
régiók ügye. Kinyilvánították: töre-
kednek arra, hogy a hozzájuk közel 
álló vagy semleges civil szervezetek 
ne kerüljenek hátrányba a támogatá-
sok elosztásánál. Külön is megemlí-
tették azokat a forrásokat, amelyeket 
a román költségvetésből biztosítanak 
a magyar közösségnek, és amelyek 
elosztását jelenleg az RMDSZ ellenőr-
zi. Az EMSZ tájékoztatása szerint az 
autonómiastatútumon és a nemzeti 
jelképek, illetve az anyanyelv hasz-
nálatán túl az alakulat másik fő cél-
kitűzése, a romániai magyar tanügyi 
rendszer reformja is napirendre ke-
rül: a felek megállapodtak egy mun-
kacsoport létrehozásában, melynek 
feladata egy, a romániai magyar ok-
tatás reformját érintő törvénycsomag 
összeállítása lesz.

„Ránk, magyarokra jellemző, hogy 
könnyen vitába keveredünk. Ösz-
szeszólalkozunk, egymás orra alá 
dörgöljük a hibáinkat, majd a vég-
sőkig kitartunk az igazunk mellett. 
Ám ránk, magyarokra jellemző az is, 
hogy nehéz időkben összefogunk. 
Így van ez a politikában is: egy-egy 
településen vitázunk és versenyzünk, 
de a parlamentben egyet akarunk, 
legyen erős képviseletük a magya-
roknak” – fogalmazott a megállapo-
dást követő nyilatkozatában Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök. Mezei János 
szerint hosszú távú stratégia alapjait 
fektették le az Erdélyi Magyar Szövet-
ség (EMSZ) és az RMDSZ közötti meg-
állapodás szentesítésével. Az EMSZ 
társelnöke azután nyilatkozott a Kró-
nikának, hogy hétfőn aláírta a kétol-
dalú dokumentumot Kelemen Hunor 
szövetségi elnökkel Kolozsváron.

Mezei: hosszú távú stratégiát 
kötöttünk az RMDSZ-szel
Mezei János az aláírást követően la-
punknak nyilatkozva úgy vélekedett, 
az RMDSZ azért tanúsított nyitottsá-
got az ellenzéki tömörüléssel való 
együttműködésre, mert belátta, hogy 
a pluralizmusnak helye, az EMSZ-nek 
pedig súlya van az erdélyi magyar 
politikában, amit szerinte a helyható-
sági választásokon elért eredmények 
is bizonyítottak. A Magyar Polgári 
Párt (MPP) elnöke szerint az MPP-vel 
kötött korábbi egyezményhez hason-
lóan a mostani megállapodás azon 
alapszik, hogy helyi szinten verseny, 
országos szinten együttműködés 
alakuljon ki a felek között. „Mi nem 

ártani, hanem segíteni akarunk a kö-
zösségnek, hozzá akarunk adni az er-
délyi magyar politikához. A hatásgya-
korlás úgy lehet igazán eredményes, 
ha összefogásban tevékenykedünk, 
és beleszólhatunk a törvényhozási 
folyamatba is. Csak közösen tudjuk 
elérni a decemberi parlamenti válasz-
táson az elvárt szavazatarányt” – nyi-
latkozta a Krónikának Mezei János. 
Közölte, együttműködésüket az is 
előmozdította, hogy az EMSZ-nek van 
15 saját vagy általa támogatott polgár-
mestere, és nem lenne szerencsés, ha 
az önkormányzatokban akadályokat 
gördítenének egymás elé. E téren fon-
tosnak nevezte, hogy ne kerüljenek 
hátrányos helyzetbe azok a települé-
sek, ahol nem az RMDSZ színeiben 
nyertek mandátumot polgármeste-
rek. Mezei kiemelte a megállapodás 
oktatási fejezetét is, a két fél e téren 
egységes erdélyi tanügyi stratégiában 
gondolkodik, olyan oktatásrendszer 
kialakítására törekszik, amelynek 
segítségével tanár és diák egyaránt 
megtalálja a lehetőségeket, és ennek 
köszönhetően itthon teljesedhetnek 
ki a magyar családok. „Hosszú távú 
stratégiát fektettünk le a mostani 
megállapodással. Számunkra igazá-
ból nem a parlamenti helyek meg-
szerzése volt az elsődleges szempont, 
hanem az önkormányzati együttmű-
ködés, a tanügyi törvénycsomag ki-
dolgozása és majdani előterjesztése, 
továbbá az autonómia kérdéskörének 
egységes felkarolása” – szögezte le 
Mezei János, hozzátéve: a megálla-
podáscsomag tartalmazza a szimbó-
lumhasználat kapcsán tervezett tör-
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A megállapodás közös fellépést rögzít a „magyar érdekek mentén kialakított külpolitika” szintjén is
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vénymódosítási kezdeményezést is, 
ezt a problémát szerinte ugyancsak 
együtt tudnák orvosolni a magyar 
alakulatok.

Helyi szinten megmarad
a választási verseny
Megkérdeztük a társelnököt, hogy 
a decemberi parlamenti megmé-
rettetés kampányából ugyanúgy 
kiveszik-e a részüket az EMSZ po-
litikusai, mint az RMDSZ-éi. Mezei 
előrebocsátotta, az ő hozzáállásuk 
azonos az RMDSZ-ével, hiszen egy 
cél érdekében küzdenek. Közölte, 
ki kell venniük a részüket a munká-
ból is, ha az eredményekből is egy-
formán részesülni akarnak. „Helyi 
szinten továbbra is a versenyt szor-
galmazzuk, hiszen ebből a közösség 
jár jól, a legjobb polgármesterek, 
közösségi vezetők jönnek ki ebből 
a versengésből. Országos szinten 
viszont félre kell tenni a versenyt, és 
együttműködésre kell törekednünk, 
ha reális tényeken és hatékonysá-
gon alapuló politikát folytatunk. Ez 
vezérelt minket a megállapodásra” 
– foglalta össze Mezei János.

Különben a tegnapi kolozsvári 
eseményen Csomortányi István, az 
EMNP elnöke, az EMSZ másik tár-
selnöke nem vett részt. Egyébként 
azért az MPP vezetője írta alá a 
megállapodást Kelemen Hunorral, 
mivel az EMSZ-ben már januárban 
eldőlt, hogy a két párt szövetségé-
nek bejegyzése után egy évig ő kép-
viseli az EMSZ-t, ő is szervezi meg 
annak kongresszusát, ahol majd 
megválasztják az új elnököt.

 » Kinyilvání-
tották: töreked-
nek arra, hogy a 
hozzájuk közel 
álló vagy semle-
ges civil szerve-
zetek ne kerül-
jenek hátrányba 
a támogatások 
elosztásánál. 
Külön is megem-
lítették azokat 
a forrásokat, 
amelyeket a 
román költség-
vetésből biztosí-
tanak a magyar 
közösségnek, és 
amelyek elosz-
tását jelenleg az 
RMDSZ ellenőrzi. 




