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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

ERDÉLYI MAGYAR KOALÍCIÓT JAVASOL AZ EMNT-ELNÖK – TÖBBPÁRTI KIÁLLÁS A MAGYAR ORVOSI VISSZAÁLLÍTÁSÁÉRT

Tőkésék kérik a harmadik helyet az EP-jelöltlistán
Az önálló marosvásárhelyi magyar 
orvosi és gyógyszerészeti egyetem 
visszaállítását követelik az erdélyi 
magyar politikai alakulatok. Ezzel 
egy időben Tőkés László EMNT-el-
nök is erdélyi magyar koalíciós ösz-
szefogást szorgalmaz az idei európai 
parlamenti választáson.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T őkés László szerint vissza kell állítani 
Marosvásárhelyen az önálló magyar 
orvosi és gyógyszerészeti egyetemet. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnöke pénteki temesvári sajtótájékoztató-
ján beszélt erről, és ugyanezt szorgalmaz-
zák az erdélyi magyar pártok képviselői 
és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
is. Tőkés úgy vélte, hogy a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) és a Petru Maior Tudományegye-
tem tavalyi egyesítése a kolozsvári magyar 
nyelvű Bolyai Egyetem és román tannyel-
vű Babeș Egyetem 1959-es egyesítéséhez 
hasonlítható. „A magyar betegeknek jo-
guk van a magyarul beszélő orvoshoz” 
– idézte az MTI a politikust. Hozzátette: 
az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) 15 ezer támogató aláírást gyűjtött 
össze a magyar orvosképzés támogatásá-
ra, ezt az oktatásügyi miniszternek akarják 
átadni. Az EP-képviselő azt is hozzátette: 
kompromisszumos megoldásként tekint 
arra a lehetőségre, hogy önálló magyar kar 
alakuljon az egyetemegyesítéssel létrejött 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Tech nológiai Egyetemen. 
A politikus bírálta az RMDSZ-t amiatt, 
hogy csak megkésve, választási megfonto-
lásból foglalkozik az egyetem ügyével.

Politikai tehetetlenségre vall
a MOGYE-ügy
Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnö-
ke úgy vélte: a MOGYE-ügy az erdélyi 

magyar politikai képviselet tehetetlen-
ségének a szimbóluma. Hozzátette: azt 
követően azonban, hogy az egyetemen 
angol kar jön létre, meg kell teremteni a 
magyar kart is. Tőkés László megjegyezte: 
az erdélyi magyarság minden mai gondja 
abból fakad, hogy a közösség nem kapta 
meg azt az autonómiát, amelyet az erdé-
lyi románság 1918-ban, a román király-
sággal való egyesülés kinyilvánításakor 
megígért neki.

Egyébként az erdélyi magyar pártok 
és politikai szervezetek képviselői is azt 
szorgalmazzák, hogy az Európai Unió 
Tanácsának soros elnökségét betöltő 
Románia hozzon létre magyar orvosi és 
gyógyszerészeti egyetemet. Az Erdélyi 
Magyar Autonómia-kerekasztal résztve-
vői Szili Katalin miniszterelnöki meg-
bízott vezetésével üléseztek a hétvégén 
Temesváron. Szerkesztőségünkhöz el-
juttatott közleményük szerint fontosnak 
tartották, hogy Románia ebben az idő-
szakban olyan meghatározó jogszabá-
lyokat fogadjon el, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak a magyar közösség fej-
lődéséhez. Példaként említették egy er-
délyi magyar orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem létrehozását. A résztvevők át-

tekintették az időszerű politikai esemé-
nyeket, a közelgő európai parlamenti 
választások ügyét, és rögzítették az idei 
ülésezési tervet. Döntöttek arról, hogy a 
következő üléseken áttekintik a román 
parlamentben több mint egy évtizede el-
akadt kisebbségi törvénnyel kapcsolatos 
javaslataikat, és egyeztetik álláspontja-
ikat. A közleményt az RMDSZ nevében 
Székely István ügyvezető alelnök, az 
EMNT nevében Sándor Krisztina ügyve-
zető elnök, az EMNP nevében Toró T. Ti-
bor ügyvezető elnök, valamint Szili Ka-
talin miniszterelnöki megbízott írta alá.

Szilágyi Zsoltot javasolják
a jelöltlistára
Tőkés László szerint az erdélyi magyar-
ság akkor érhetné el a legjobb eredményt 
a májusi európai parlamenti választá-
son, ha a magyar pártok választási koalí-
ciója állítana listát, és ezen az EMNP és a 
Magyar Polgári Párt (MPP) közös jelöltje 
kerülne a harmadik helyre az RMDSZ két 
jelöltje mögé. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke temesvári sajtótájékozta-
tóján felidézte: a Románia EU-csatlako-
zásakor 2007-ben tartott EP-választáso-
kon, amikor független jelöltként indult, 

176 ezer szavazatot szerzett, az RMDSZ 
pedig 282 ezer szavazattal juttatott be 
két jelöltet az Európai Parlamentbe. 
Hozzátette: a 2009-es EP-választásokon, 
amikor az RMDSZ-szel közösen állított 
jelöltlistát vezette, 431 ezren szavaztak 
az összefogás listájára, és a gyér román 
választási jelenlét miatt a magyar lista a 

szavazatok 8,92 százalékát szerezte meg, 
ami három képviselő bejutását eredmé-
nyezte. Tőkés László úgy vélte: most is 
az összefogás lenne a szavazatmaximá-
lás legjobb eszköze, az erdélyi magyarok 
pedig a Kárpát-medencei magyar képvi-
seletet és a migrációellenes erőket erősít-
hetnék az EP-ben.

Tőkés László szerint Szilágyi Zsolt, 
az EMNP elnöke lehetne az EMNP és 
az MPP közös jelöltje az erdélyi magyar 
listán. Kijelentette: „ha Szilágyi Zsolt 
nem lenne, ki kellene találni”. A sajtó-
tájékoztatón szintén részt vevő Toró T. 
Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke hoz-
zátette: Szilágyi Zsolt 14 évig volt képvi-
selő a román parlamentben, ahol a kül-
ügyi bizottságban tevékenykedett, és 12 
éve vezeti Tőkés László brüsszeli irodá-
ját. Úgy vélte: a munkája során szerzett 
tapasztalattal „olyan értéke az erdélyi 
magyarságnak”, akihez hasonló nincs a 
román pártokban. Toró T. Tibor az MTI 
kérdésére elmondta: a javaslatról még 
nem egyeztettek az MPP-vel. Újságírói 
kérdésre Tőkés László a sajtótájékozta-
tón kijelentette: nem készül újabb euró-
pai parlamenti mandátumra, hanem az 
erdélyi közéletben kíván aktív szerepet 
játszani a továbbiakban.

 » Az EMNT és az Erdélyi Magyar 
Néppárt 15 ezer támogató aláírást 
gyűjtött össze a magyar orvoskép-
zés támogatására, ezt Ecaterina 
Andronescu oktatásügyi minisz-
ternek akarják átadni.

Toró és Tőkés szerint az összefogás lenne a szavazatmaximálás legjobb eszköze

 » ANTAL ERIKA

Nem egyszerű megszervezni március 10-
én a székely szabadság napját, de az 

előző évek tapasztalata némiképpen meg-
könnyíti a szervezők dolgát – hangzott el 
a Marosszéki Székely Tanács szombati 
ülésén. A hatóságok ugyan minden évben 
megpróbálnak keresztbe tenni a marosvá-
sárhelyi esemény szervezőinek, de ha erre 

időben felkészülnek, talán könnyebben 
veszik az akadályokat is – fogalmaztak 
a marosvásárhelyi ülés résztvevői. Izsák 
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
elnöke kijelentette, hamarosan kezdődik a 
mozgósítás, már nyomtatják a plakátokat, 
amelyeknek a kihelyezéséhez segítségre 
van szükség. A március 10-én 16 órakor 
a székely vértanúk emlékoszlopánál kez-
dődő rendezvényen megpróbálják a szo-

kásosnál hamarabb befejezni a megem-
lékezést a Postaréten, hogy minél előbb 
a prefektúra elé érhessenek a résztvevők, 
ahol petíciót nyújtanak át a kormány kép-
viselőjének. Azt követően a marosvásárhe-
lyiek részt vehetnek a Kultúrpalotában a 
Gábor Áron-díj átadóünnepségén. A felvo-
nulás külön kihívást jelent, hiszen ez az a 
része az eseménysorozatnak, amely a ren-
dőrség és csendőrség számára lehetőséget 

adhat arra, hogy bírságoljanak. Legyünk 
erősek, bátrak és következetesek – hívta 
fel a fi gyelmet Izsák Balázs, aki arra kérte 
az SZNT-tagokat, hogy aki teheti, látogas-
son el március 10-én Vásárhelyre, akik 
pedig nem tudnak elutazni, azok otthon 
emlékezzenek a székely szabadság napjá-
ra. A külföldön élőknek azt üzente, hogy 
vonuljanak székely zászlókkal a román 
külképviseletek elé.

Hamarosan kezdődik a mozgósítás a székely szabadság napjára
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