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> A választási rendszer megváltoz-
tatása az elkövetkező időszak legfon-
tosabb kihívása az RMDSZ számára. 
A Szövetségi Képviselők Tanácsának 
marosvásárhelyi, szombati ülésén Kele-
men Hunor szövetségi elnök politikai 
beszámolójában elsőként a választási 
rendszerről, illetve a választások terve-
zett összevonásáról beszélt. Elmondta, 
számos érv szól a választások összevo-
nása mellett, gazdasági szempontból 

mindenképpen előnyös, az RMDSZ 
szavazótáborának mozgósítása szem-
pontjából pedig nagyobb részvételt 
lehetne biztosítani. „Ebben az esetben 
egy sokkal jobban átgondolt választási 
kampányt kell előkészítenünk. A válasz-
tások összevonásánál azonban sokkal 
fontosabb a választási rendszer kérdése. 
Az RMDSZ az egyéni választókerületes 
rendszert nem támogatta, nem is szavaz-
ta meg 2008-ban, a parlamentben. Mára 
kiderült, hogy ez a választási rendszer 
a Parlament minőségének nem tett jót, 

ezen változtatni kell. Mi csak egy olyan 
választási rendszert tudunk támogatni, 
amely biztosítja az arányos képviseletet. 
A mi javaslatunk az ún. német választási 
rendszer, amely az egyéni választókerü-
let mellett egy országos listát is jelent, 
így minden egyes szavazat viszontlátható 
egy-egy mandátumban, tehát egyetlen 
magyar szavazat sem veszik el. Mi ezt a 
két kérdést nem kezelhetjük külön, ha 
döntésre kerül a sor, a megalkotandó, 
jogi keretnek mindkét vetületet kell rög-
zítenie” – számolt be Kelemen Hunor 

az SZKT előtt, hozzátéve, a választási 
rendszer valószínűleg az ősz témája lesz, 
döntésre pedig az év végéig sor kerül. A 
régióátszervezésről szólva a szövetségi el-
nök kijelentette, a 2012-es választásokig 
nem lát esélyt ennek a megvalósulására, 
hiszen erre sem erő, sem elszántság sem 
idő nincsen. „A régiók átszervezését egy 
fontos reformlépésnek tartjuk, de a jelen-
legi körülmények között túl sok társa-
dalmi bizonytalanságot és feszültséget 
okozna” – fejtette ki álláspontját az 
RMDSZ elnöke. 
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Markó: Magyarországi beruházás az eMNP

Egyelőre nincsenek tagjai
borzonton zárt körben ünne-
pelte meg az erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács a néppárt be-
jegyzését. sajtótájékoztatón 
elmondták, hogy nem akarják 
átcsábítani az MPP-tagokat, 
távol akarják tartani pártjuktól 
az opportunistákat. Míg a Tő-
kés-pártiak ünnepeltek, addig 
az rMDsz szövetségi küldöttjei 
is tanácskoztak Marosvásárhe-
lyen. itt elhangzott, az eMNP 
egy „magyarországi beruházás, 
ami nem hoz aranyat a magyar-
ságnak, csak egyeseknek”. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro
Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Sikerült bejegyeztetni a múlt 
héten az Erdélyi Magyar 
Néppártot, az EMNT veze-

tői Borzonton ünnepelték meg az 
alakulat bejegyzését. A zárt körű 
rendezvényt követően sajtótájé-
koztatón számoltak be szándéka-
ikról. 

Nem kellenek 
„tömegesen” az MPP-sek
A pártépítést megelőző fel-

adatokról beszéltek a sajtó előtt 
elsősorban a néppárt ideiglenes 
elnökségének tagjai. Toró T. 
Tibor, Papp Előd, Gergely Ba-
lázs és Zatykó Gyula, de sikerült 
megtudni erről is néhány dolgot. 
Toró T. Tibor kijelentette: nem 
az a céljuk, hogy más pártok tag-
jait átcsábítsák, nem igaz az a hír, 
hogy tömegestől álltak át MPP-
sek, bár kétségtelen, hogy gyak-
ran csöngenek a telefonjaik, érzik 
a Néppárt iránti rokonszenv-nö-
vekedést. „Felállítottunk egy ér-
tékrendet, megteremtettük hozzá 
a jogi kereteket, és most várjuk a 
partnereket. Hiteles embereket 
keresünk, az opportunistákat vi-
szont megpróbáljuk távol tartani 
magunktól” – fogalmazott Toró, 
ám a távoltartás módjára nem tu-
dott egyértelmű választ adni. 

Kiszáll Papp Előd az MPP-ből
A törvény szerint egy személy 

nem lehet egyszerre két párt tagja, 
ezért a beiratkozó MPP-sek le kell 
mondjanak a másik pártban vállalt 
tagságukról. Kiderült, a Néppárt-

nak még nincsenek tagjai, így egy-
előre nem áll fenn annak a veszé-
lye, hogy valaki „kétpártos” legyen. 
Papp Előd esetéről, aki MPP-tag, 
ugyanakkor a Néppárt elnöksé-
gében is benne van, elmondták, 
a „közeljövőben” lemond polgári 
pártos tagságáról. Ez azt jelenti, 
hogy valószínűleg csíkszeredai ta-
nácsosi mandátumát is elveszíti. 

Ami a szervezeti építkezést 
illeti, annyit tudtunk meg, hogy 
„ létrehozzák a helyi és regionális 
szervezeteket, majd a Néppárt 
megtartja első kongresszusát, 
megválasztja az elöljárókat”. A 
kongresszus időpontjáról, illetve 
további részletekről nem tudtak 
semmi biztosat elmondani. 

Verespatak-vita
A néppártosok kiemelték, hogy 

a szervezetépítés előtt három té-
mára figyelnek kiemelten: a nép-
számlálásra, a Mikó Im re-terv köz-
vitájára, illetve Verespatak kérdé-
sére. Gergely Balázs a verespataki 
kitermelés ügyében vállalt sze-
repet ismertette, kijelentve: „az 
elmúlt időszakban bebizonyoso-
dott, nem létezik százszázalékos 
biztonság a veszélyes technoló-
giák terén”. Reményét fejezte ki, 

hogy nem létezik az a Júdás-pénz, 
amiért a döntéshozásban lévő 
RMDSZ-esek a bányanyitásnak 
zöld utat adnának.

A verespataki beruházás téma 
volt az SZKT-n is. Itt mind Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök, 
mind Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter elmondta, 
hogy ragaszkodnak az RMDSZ 
programjához, ahol azt írja: nem 
támogatnak a környezetre káros 
technológiákat. Az elnök hozzá-
tette: mivel a kormány sem ha-
tározott a kérdésben, ő sem írta 
alá azt az előterjesztést, amely 
szerint a Kirnyik-hegyet leveszik 
az A kategóriás műemlékek lis-
tájáról. A nyáron ugyanis a mi-
nisztérium alárendeltségébe tar-
tozó országos régészeti bizottság 
lehetővé tette a Kirnyik-hegyre 
vonatkozó régészeti mentesítési 
bizonylat kibocsátását.

„a ciánnál is veszélyesebb
magyarországi beruházás
erdélyben”
Az SZKT-n természetesen az 

EMNP bejegyzéséről is sok szó 
esett. „Az erdélyi magyarokra a  
verespatakinál sokkal veszélye-
sebb magyarországi beruházás 

jött létre Erdélyben” – mond-
ta el Markó Béla beszédében. A 
volt szövetségi elnök kifejtette: 
ez a beruházás nem hoz aranyat 
a romániai magyarságnak, csak 
egyeseknek. Kelemen Hunor is 
arról beszélt, hogy ez (az EMNP 
bejegyzése) egy „nagyon buta 
döntés”, hangsúlyozta, hogy „nem 
hagyjuk, hogy szétverjenek sem 
Magyarországról, sem innen”. 
„Nekünk, barátaim, megmarad a 
szövetség” – jelentette ki. 

„ahol gyengén áll, ott is 
hetven százalék felett 
az rMDsz”
A magyar választók körében 

végzett közvélemény-kutatások 
azt mutatják, hogy az EMNP a 
Magyar Polgári Párt szavazatai-
ból vesz el, és most a két erdélyi 
magyar párt áll összesen azon 
a kvótán, amin eddig egyedül 
a polgáriak – mondta el Kele-
men Hunor. Adatai szerint az 
RMDSZ támogatottsága a ma-
gyar közösség körében megha-
ladja a hetven százalékot azokon 
a helyeken is, ahol a szövetség azt 
mondhatni „gyengén áll”. Ezeket 
az adatokat helyi vezetők is meg-
erősítették hozzászólásaikban. 

Zatykó, Gergely, Toró és Papp – az ideiglenes pártelnökségből Szilágyi Zsolt hiányzott fotó: balázs katalin

MiNDeN Magyar száMíT

Elindult 
az RMDSZ 

népszámlálási 
kampánya

„a népszámlálás szabályozási 
kereteit a magyar közösség 
szempontjából sikerült megnyu-
gtatóan rendeznünk, ezzel pár-
huzamosan megfelelő számú 
magyar összeírót toboroztunk, 
a mai napon pedig elindítjuk az 
rMDsz tudatosító kampányát, 
melynek üzenete, hogy vállal-
juk bátran és büszkén magyar-
ságunkat, anyanyelvünket és 
vallásunkat” – jelentette be ke-
lemen hunor szövetségi elnök 
csütörtökön bukarestben. 

HN-információ

Beszámolt arról is, hogy felvet-
te a kapcsolatot a történelmi 
magyar egyházak vezetői-

vel, illetve a magyar nyelvű írott és 
elektronikus média képviselőivel, 
azzal a céllal, hogy a tájékoztató és 
tudatosító kampány egy közös erő-
feszítés eredményeként valósulhas-
son meg. „Minden magyar számít” 
– szögezte le Kelemen Hunor, „ezért 
nagy hangsúlyt fektetünk a vegyes 
házasságokban élőkre, a szórvány-
magyarságra, az átmenetileg kül-
földön tartózkodókra, a nagyvárosi 
tömbháznegyedekben élőkre, vala-
mint a csángókra. ”. Az RMDSZ fő-
titkársága által koordinált kampány 
több síkon zajlik. Romániai magyar 
ismert és elismert közéleti személyi-
ségek üzeneteit televíziós és rádiós 
klip formájában közvetítjük. Ezek-
ben a felkért személyiségek elmond-
ják, hogy mit jelent számukra ma-
gyarnak lenni Erdélyben, illetve mi-
ért fontos, hogy mindenki magyar-
nak vallja magát a népszámláláson. 
Ezzel párhuzamosan az RMDSZ 
tájékoztató anyagokat, plakátokat, 
szórólapokat készít és juttat el a ma-
gyarok által is lakott településekre, 
amelyeken keresztül a népszámlálás 
technikai lebonyolítására vonatkozó 
tudnivalókon kívül, a magyarságunk 
vállalásának fontosságára is felhívja a 
figyelmet. A kampány harmadik vo-
natkozása egy karaván megszervezé-
se, amely által 2011. szeptember 30-i 
kezdettel az RMDSZ elsősorban 
azokra a településekre kíván eljutni, 
ahol a tíz évvel ezelőtti népszámlálá-
son a magyarok aránya 18 és 22 szá-
zalék között mozgott. 


