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Felmérés: RMDSZ-túlsúly Erdélyben 

A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet felmérése szerint a biztos pártválasztó 

erdélyi magyarok 72,6 százaléka az RMDSZ-re voksolna a parlamenti választásokon, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 5,1 százalékot, a Magyar Polgári Párt (MPP) 3,2 

százalékot kapna, román pártokra a válaszadók 3,5 százaléka voksolna, 15 százalékuk 

bizonytalan. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásával a megkérdezettek fele elégedett, 

míg negyven százalékuk negatívan ítéli meg azt. A felmérésben négy erdélyi politikus 

ismertségét és népszerűségét vizsgálták, az eredmények értelmében Tőkés László a 

legismertebb erdélyi magyar politikus (98,4 százalék), a megkérdezettek 49,5 százaléka 

pedig megbízik benne. Kelemen Hunort valamivel kevesebben ismerik (91 százalék), de 

népszerűbb Tőkésnél, a válaszadók 59 százaléka bízik benne. Toró T. Tibor és Szász Jenő 

ismertségben és népszerűségben is elmarad az előbbiektől, a megkérdezettek 22, illetve 23 

százaléka bízik bennük. A román politikusok bizalmi indexe ennél lényegesen alacsonyabb 

az erdélyi magyarság körében: Traian Băsescu államfőben a megkérdezettek 19,8, míg 

Emil Boc kormányfőben 17,2 százaléka bízik. Az ellenzéki román politikusok ennél is 

kisebb népszerűségnek örvendenek, Crin Antonescunak a válaszadók 13,7, míg Victor 

Pontának 7,7 százaléka szavaz bizalmat. A felmérés eredményei szerint ugyanakkor az 

erdélyi magyarok 69 százaléka azt szeretné, ha egyetlen politikai szervezet képviselné az 

érdekeit, és csupán 19 százalék szeretne szabadon választani több magyar párt között. 

Mint kiderül, 2010 óta növekedett az egységpártiak aránya, inkább a bizonytalanok, 

mintsem a pluralizmust támogatók rovására. 

 

Szimpátiatüntetések a magyar kormány mellett 

Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Baróton, 

Kovásznán és Gyergyószentmiklóson is tüntettek a magyar kormány mellett szombaton. A 

több mint ezer résztvevő a Magyar Polgári Párt (MPP) és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által szervezett megmozdulások révén fejezte ki szolidaritását Budapesttel. 

Marosvásárhelyen László György megyei elnök hangsúlyozta: „üzenjük, hogy el a kezekkel 

Magyarországról, a Székelyföldről, a magyarokról. A haza nem eladó!”. Bíró Zsolt, az SZNT 

marosszéki elnöke szerint „56 évvel ’56 után azt tapasztaljuk, hogy Magyarország 

szuverenitása újra veszélyben van. Brüsszel nem lehet Moszkva, gondoltuk, amikor a 

budapesti bársonyos és a hazai véres forradalmakat követően abban reménykedtünk, hogy 

a közös Európához csatlakozva, nemcsak a schumanni elvek mentén létrejött 

értékközösség tagjai lehetünk, hanem a határok légiesítésével gyakorlatilag a békés 

nemzetegyesítés haszonélvezői is”. Sepsiszentgyörgyön gyertyával, magyar és székely 

zászlóval, Orbán Viktor-fotókkal és az EP-képviselőknek üzenő magyar és angol nyelvű 

feliratokkal vonultak ki az emberek. Fazakas Tibor MPP-alelnök szerint „a világuralomra 

törő pénzügyi körök attól félnek, hogy a magyar példa ragadós lesz, más nemzetek is 

felemelik a szavuk a bankokrácia, az eladósodás, a Világbank uralma ellen”. Gazda Zoltán 

helyi SZNT-elnök arról beszélt, hogy Magyarország is az önrendelkezésért, az 
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autonómiáért vív harcot, miként a székelyek. „Ugyanaz a sorsunk, bízunk benne, hogy 

Magyarország is támogatni fog a Székelyföld autonómiájának elérésében” – mondta 

Gazda. Székelyudvarhelyen Szász Jenő MPP-elnök kifejtette, hogy amennyiben az Orbán-

kormánynak sikerül véghezvinni a tervét, ez modell lehet más országok számára is, és ily 

módon tért veszíthetnek a globalizáció hívei. 

 

Bemutatta választási programját az MKP 

Szlovákia szociális, gazdasági, regionális és nemzeti kisebbségi problémáira kínál 

megoldást a Magyar Koalíció Pártja választási programja, melyet Révkomáromban 

mutatott be Berényi József pártelnök. „A szlovákiai magyarság nem tartozik az elmúlt húsz 

év nyertesei közé, jelentős méreteket ölt asszimiláció és az elvándorlás” - mutatott rá 

Berényi, aki szerint rendszerváltozás utáni két évtized legynagyobb vesztesei a déli régiók 

voltak. A pártelnök rámutatott, Szlovákia tíz legszegényebb járásából hét Dél-Szlovákiában 

van, a párt programjában ezért kiemelt helyen szerepel a munkahelyteremtés, a helyi 

infrastruktúra javítása és az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségének javítása. Az MKP 

választási programjában nagy figyelmet fordít a mezőgazdaságra, a rá épülő 

feldolgozóiparra, ami a déli területek megtartó ereje szempontjából meghatározó 

jelentőségű. Berényi beszédében hangsúlyozta: az MKP választási programja „nem öncélú, 

az emberek véleményének ismeretén alapul”. Ezzel kapcsolatban elmondta: a vártnál 

sikeresebb volt a decemberben és januárban lezajlott Beszéljük meg elnevezésű 

rendezvénysorozat, amelynek keretében a párt vezetői találkoztak a lakossággal. A 

félmilliós felvidéki magyar közösség jogérvényesítésével a tíz témakörből álló program 

nyolcadik fejezete foglalkozik. Az MKP-nak meggyőződése, hogy szükség van MKP-ra mint 

etnikai pártra. „A Magyar Koalíció Pártja a kisebbségi érdekképviselet többletfeladatai 

keretében elsősorban a magyar nyelvi, kulturális és közösségi identitás megtartásának és 

fejlesztésének jogszabállyal való biztosítását tartja céljának” - olvasható egyebek között az 

MKP "Megoldás" címet viselő választási programjában. Az MKP hosszú távon a kollektív 

kisebbségi jogok biztosítása mellett áll ki. Az anyag rámutat: „a szlovákiai magyar 

népcsoporttal hasonló adottságokkal rendelkező európai kisebbségek döntő többségénél a 

kisebbségi közösségi önigazgatás (autonómia) különböző formái sikeresen működnek és 

több évtizedes politikai stabilitást eredményeztek. Célunk, hogy Szlovákiai ezen a téren is 

közeledjen Nyugat-Európához és hosszú távon stabilizálódjon.” A választási program 

szerint „a párt jellegénél fogva kiemelt helyet kap a szomszédságpolitikában 

Magyarország”. Ami a magyar-magyar kapcsolatokat illeti, a dokumentum arra is kitér, 

hogy a Kárpát-medencében élő magyarság kapcsolattartását és kapcsolatrendszerét 

„természetes folyamatnak” tartják. Céljuk, hogy Szlovákiában olyan politikai légkör és 

jogrend legyen, amely nem korlátozza a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és bővítését. 
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A VMSZ nem köt koalíciót 

A Magyar Remény Mozgalom (MRM), a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ), a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

(VMDP) alkotta Magyar Fordulat koalíció nevében Ágoston András VMDP-elnök 

felszólította a Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ), hogy csatlakozzon hozzájuk és 

ötpárti koalícióként induljanak a választásokon. Ágoston kifejtette: „amennyiben nem jön 

létre együttműködés, a négy magyar pártnak mindent meg kell tennie, hogy elegendő 

aláírást gyűjtsön össze, hogy biztosítsa a depozitumot, és hogy semlegesítse azt a tényt, 

hogy a magyar választók adatbázisába a VMSZ-nek van betekintése. Amennyiben ebben 

sikeresek leszünk, a VMSZ abbéli törekvésével, hogy egyeduralkodó legyen a vajdasági 

magyarok között, saját csapdájába eshet”. Pásztor István VMSZ-elnök válaszában elvetette 

annak lehetőségét, hogy a választásokon a Magyar Fordulat koalícióval közösen lépjenek 

fel, miután a koalíció legalább két tagja szélsőséges nézeteket vall. „Semmiképpen nem 

lehetséges az, hogy szövetségre lépjünk olyan pártokkal, amelyek szélsőséges politikai 

nézeteket vallanak. Ha nem fogadjuk el más politikai pártok extrémizmusát, akkor nem 

fogadhatjuk el a magyar népesség soraiból kikerülő pártok extrémizmusát sem. Ez az az 

elvi ok, ami miatt a VMSZ számára elfogadhatatlan valamennyi magyar párt egységes 

fellépésének elképzelése a közelgő választásokon” – nyilatkozta Pásztor. A VMSZ elnöke 

szerint a VMDP saját döntése alapján csatlakozott azokhoz a pártokhoz, amelyek között 

szélsőséges nézeteket vallók is vannak. Hozzátette: az elmúlt néhány évben jelentős 

eltérések merültek fel a VMDP és a VMSZ álláspontjai között, a magyar közösség választói 

jegyzéke és a nemzeti tanácsokról szóló törvény vonatkozásában is, ami miatt gyakorlatilag 

nincs semmi alapja a közös választási fellépésnek. „Induljon mindenki a választásokon, 

hadd legyen több párt, amely a vajdasági magyarok érdekeit képviseli. Meglátjuk, melyik 

kapja a legnagyobb támogatottságot” - hangsúlyozta Pásztor. 

  

Jogsegélyszolgálat Vajdaságban 

Január 23-tól hat városban, Szabadkán, Zentán, Zomborban, Nagybecskereken, 

Temerinben és Újvidéken kérhetnek segítséget a vajdasági magyarok a kárpótlással 

kapcsolatos ügyintézésben. A kárpótlási igények benyújtásáról szóló nyilvános felhívás 

február elején jelenik meg, az első kárpótlási ügyek lezárása év végére várható. 

„Felkutatjuk azokat, akik a kollektív bűnösség kimondása miatt váltak jogsértetté” – 

nyilatkozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, hozzátéve: ezeket az 

embereket meggyőzik arról, hogy adjanak felhatalmazást a Concordia Minoritates 

Hungaricae Polgári Egyesület irodájának (CMH-iroda), ami majd eljár a nevükben a 

rehabilitációk érdekében. Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője kifejtette: „a 

Vajdasági Magyar Szövetség azért döntött amellett, hogy a CMH irodahálózattal 
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együttműködve vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitációs jogsegélyszolgálatot indít 

útjára, mert az a célunk, hogy minél több vajdasági magyar ember tudjon sikeresen élni a 

vagyon-visszaszármaztatás, vagy a rehabilitáció, vagy mindkettő lehetőségével, attól 

függően, hogy a felmenőinek élethelyzetéből adódóan ki melyik eljárás indítására 

jogosult”. Hozzátette: „a vajdasági magyarság egy része, a csúrogi, a zsablyai és a mozsori 

származásúak a kollektív bűnösség alapján lettek háborús bűnössé nyilvánítva. Az ő esetük 

egy olyan történelmi igazságtalanság, amelynek az orvoslása nemcsak egyéni érdek, 

hanem a vajdasági magyar közösség érdeke is”. Varga szerint nagyjából a vajdasági 

magyarság 2-3 százaléka érdekelt a vagyon-visszaszármaztatásban, rehabilitációs kérelem 

ennél várhatóan jóval kevesebb lesz. 

 

Működésképtelenek a kisebbségi önkormányzatok 

Bár tavaly júliusban lezajlottak a kisebbségi önkormányzati választások Horvátországban 

és szeptemberben az alakuló üléseket is megtartották, mindmáig nem érkezett meg a 

bejegyzésükről szóló végzés a zágrábi Közigazgatási Minisztériumtól. Ennek hiányában 

hivatalosan nem alakulhattak meg a kisebbségi önkormányzatok, számláikhoz nem 

férhetnek hozzá és székhelyüket sem foglalhatták el. Cserepes Zoltán, a tordinci járás 

magyar kisebbségi önkormányzatának elnöke szerint többször is magyarázatot kértek az 

illetékes tárcától, ám mindannyiszor az adminisztráció lassúságára hivatkozva hárították 

el kérésüket. „Sajnos végzés hiányában a pénzügyekbe sem tekinthetünk bele, és hivatalos 

intézkedéseket sem hozhatunk. Egyelőre a beígért helyiséget sem kaptuk meg, ezért úgy 

beszéltük meg, hogy az éves programot is csak a végzés kézhezvétele után állítjuk össze, 

valamint ülést is akkor tartunk” – mondta Cserepes. Ugyanez a helyzet a Vukovár városi 

magyar kisebbségi önkormányzatnál is, Jakumetovic Rozália elnök elmondta: „szeretnénk 

végre megtudni, hogy hányadán is állunk, de egyelőre nincs rálátásunk a pénzügyi 

helyzetre. Ugyanis csak egy bélyegzőt kaptunk elődeinktől az átadásánál, amihez 

semmiféle beszámolót nem mellékeltek. Éves munkatervünket is majd csak a végzés 

birtokában alakítjuk ki. Úgy hallottuk, hogy akadozik az adminisztráció, ennek a 

következménye a már majdnem három hónapos késés. Úgy tudom, hogy a vinkovcii 

kisebbségi képviselő a napokban megkapta kinevezését, ezért reménykedünk, hogy 

hamarosan mi is sorra kerülünk”. 
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