
Bihari konzultáció 

KÉRDŐÍV 
 

 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete különös figyelmet fordít a magyar lakosság véleményére. 
Szeretnénk, ha a bihari magyarság meglátásairól pontos képet alkothatnánk, ezért elindítottuk a Bihari 
konzultációt. Szeretnénk megismerni közösségünk véleményét a szövetség és vezetőinek 
tevékenységéről. Külön foglalkoztat minket a magyarok hatékony megszólításának formái.  

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
 
1. Ön szerint kik azok a személyek a jelenlegi vezetőkön kívül, akik tanácsaikkal, szerepvállalásukkal 

hozzájárulhatnak a település további fejlődéséhez? (Kérjük, legalább két-három személyt említsen meg!) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
 
2. Ki az a politikus, akit szívesen látna és hallgatna meg az ön településén? 

országos: …………………………………………………………………………….. 

megyei: ………………………………………………………………………………. 
 
3. Tudja-e, hogy az idén népszámlálás lesz? 

igen              nem 

4. Hallott-e az RMDSZ által elért alábbi eredményekről? 
igen              nem   a Nagyvárad-Szatmárnémeti közötti út felújításáról 
igen              nem   vidéki és nagyváradi kórházak felújítására kiutalt támogatásokról 
igen              nem  az önálló nagyváradi magyar színház létrejöttéről 
igen              nem  az önálló margittai és nagyszalontai magyar iskolák létrejöttéről 
igen              nem  a nagyváradi vár felújítási munkálatairól 
igen              nem  a városi és a megyei önkormányzatok által 
  a történelmi magyar egyházaknak juttatott támogatásokról 
igen              nem  a tanügyi törvény megváltoztatásáról, mely alapján gyerekeinknek idegen nyelvként  
  tanulhatják a román nyelvet, és így könnyebben fogják elsajátítani 
igen              nem  a Sebes-Körös nagyváradi szakaszának sétánnyá való kialakításáról, úgy, hogy  
    az eredeti környezet is megmaradt 
igen              nem  megakadályoztuk, hogy 25 százalékkal csökkentsék a nyugdíjakat 
igen              nem  megakadályoztuk, hogy két évről egyre csökkentsék a gyermeknevelési időszakot 
igen              nem  a kettős állampolgárság gyors, szakszerű és ingyenes ügyintézéséről 

 
5. Önt érte-e hátrány valaha azért, mert magyar? 

igen              nem 

 
6. Ha igen, miért került hátrányba? (Akár több lehetőséget is megjelölhet.) 

mert nem tudtam jól románul 
mert a románok nem szeretik a magyarokat 
mert az, aki miatt hátrányba kerültem, nem szereti a magyarokat 
mert nem volt, aki megvédjen 
mert mi kisebbségben élünk 

más, éspedig: …........................................................................ 

 

BIHAR MEGYE 



7. Milyen a jó vezető? (Legalább öt opciót jelöljön meg!) 
jól tud beszélni szegény nő házas 

jól néz ki gazdag fiatal vallásos 

bátor férfi idős őszinte 

8. Kinek a véleményére hallgat politikai kérdésekben? 
polgármester pap/lelkész rendőr gyermekeim/szüleim 

férj/feleség iskolaigazgató/pedagógus munkahelyi főnök országos vezetők 

szomszéd megyei vezetők újságírók postás 

orvos kocsmáros/boltos 
más, éspedig: ………………………………………………….. 

9. Ön szerint az RMDSZ-nek ki kell-e lépnie a jelenlegi kormányból?                         igen                    nem 

10. Ha igen/nem, miért? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Az RMDSZ-nek egy új, jobb programmal rendelkező kormányban részt kell-e vállalnia? 

igen                           nem                       maradjon mindig ellenzékben 

12. Ön szerint kiknek kell dönteniük az erdélyi magyarok sorsáról? 

 nekünk, erdélyi magyaroknak külső befolyás nélkül 
 nekünk, erdélyi magyaroknak a románokkal közösen 
 Magyarországnak 
 az Európai Uniónak 

 más, éspedig: ……………………………………………………………………… 

13. Mennyire ismeri és elégedett az alábbi megyei vezetők tevékenységével? Értékeljen 1-től 10-ig! 
Biró Rozália Cseke Attila Derzsi Ákos 

Kiss Sándor Lakatos Péter Pető Csilla 

Szabó Ödön   

14. Olvas-e újságot?                     igen            nem 
15. Ha igen, milyen újságot olvas? 

Bihari Napló Biharország Új Magyar Szó 

Reggeli Újság Krónika Erdélyi Riport 

más, éspedig: ……………………………………………………………………. 
16. Milyen internetes újságot olvas? 

Erdon.ro Nagyvárad.ro Transindex.ro 

Biharmegye.ro Manna.ro Erdély.ma 

mást, éspedig: ........................................................................ 
17. Milyen TV-csatornát néz szívesen? 

TV 2 Duna TV Nóta TV Realitatea TV ATV 

RTL Klub M1 Pro TV Antena 3 Transilvania TV 

TVS M2 Antena 1 Hír TV Sport 

mást, éspedig: ......................................................................... 
18. Milyen rádióállomásokat hallgat szívesen? 

Partium Rádió Neo FM Petőfi Rádió Radio ZU Magic FM 

Class FM Kossuth Rádió Mária Rádió Kiss FM Transilvania 

mást, éspedig: ........................................................................................ 

Kitöltése nem kötelező! 

Neve: Életkora: 
év 

Iskolai végzettsége: 

Lakcíme: 

Telefonszáma: E-mail-címe: 

Adatait a hatályos törvények értelmében bizalmasan kezeljük. 


