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ÖT JELÖLT IS PÁLYÁZIK AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRTI ELNÖKI TISZTSÉGÉRE

EMNP: az építkezést tekintik 
prioritásnak Szilágyi kihívói

Az erdélyi jobboldal megerősítését, szoros együttműködését szorgalmazza az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői tisztségére pályázó öt jelölt, akik közül 
szombati nagyváradi ülésén választ elnököt az alakulat országos küldöttgyűlé-
se. Az autonomista pártot négy éve irányító Szilágyi Zsolt négy kihívója közül 
Csomortányi István és Toró T. Tibor a folytonosság híve, a jelenlegi elnök két 
ellenjelöltje, Nagy Pál és Soós Sándor azonban úgy véli, változásra van szükség 
a néppártban, amelynek fejlődéséhez elengedhetetlen a megújulás. Az újrázásra 
készülő elnök az elmúlt időszak legnagyobb eredményének azt tartja, hogy meg-
őrizték súlyukat az erdélyi magyar politikában.  4.»

Az EMNP vezető politikusai szerint szervezőkészségre, munkára és bizalomra van szükség a nyolc évvel ezelőtt alapított párton belül

RMDSZ: egyfordulós 
választás kell
Ragaszkodik az RMDSZ a 2012-től 
alkalmazott egyfordulós polgár-
mester-választáshoz. Korodi Attila, 
a szövetség képviselőházi frakció-
vezetője szerint ugyanis ez egyrészt 
erősebb magyar jelenlétet szavatol 
a döntéshozatalban, másrészt elejét 
veszi, hogy a második fordulóban 
etnikai színezetű összecsapássá fa-
juljon a politikai küzdelem.  5.»

Egyre több diák 
hagyja el az iskolát
Százezres nagyságrendű azon 
diákok száma, akik bár szere-
pelnek a romániai tanintézetek 
nyilvántartásában, valójában már 
az országot is elhagyták szüle-
ikkel együtt, akik a könnyebb 
megélhetés reményében külföldre 
mentek dolgozni. Hargita, Maros 
és Kovászna megyében is több 
ezerre tehető az iskolaelhagyók 
száma, a tanfelügyelőségek külső 
segítséggel próbálják megfékezni a 
jelenséget.  8.»

Díj a szentgyörgyi
múzeumnak 
Hatalmas megtiszteltetés, a mú-
zeum csaknem 150 éves történel-
mében hasonló elismerésben nem 
részesült az intézmény – mondta 
Vargha Mihály, a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatója annak kapcsán, hogy 
szombaton Budapesten Magyar 
Örökség díjban részesítik a köz-
gyűjteményt. 9.»

Molinók is „kihúzva” 
Tanasă listáján
Jogerős bírósági ítélet született ar-
ról, hogy a csíkszeredai városháza 
tanácstermében kihúzható (roll-up) 
molinókon sem lehet feltüntetni 
a székely, illetve magyar nemzeti 
színek, valamint a városzászló ele-
meit. Füleki Zoltán alpolgármester 
abszurdnak nevezte a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesületnek 
igazat adó ítéletet.  2.»

 » Toró T. Tibor 
ügyvezető elnök 
szerint a párt 
mai helyzetét 
nem lehet meg-
oldani „izgága 
és örök elégedet-
len” mozgalmi 
hévvel.
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Álhírek is terjednek a csíksomlyói 
pápaláto gatás kapcsán  3.»

Nem árt spájzolni: drágulhat 
a palackozott víz  6.»
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