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H I R D E T É S

TOVÁBBRA IS TŐKÉS LÁSZLÓ ÉS SÁNDOR KRISZTINA IRÁNYÍTJA AZ EMNT-T

„Az erdélyi magyarságnak új egységre van szüksége”
 Olyan autonóm magyar po-
litikai és társadalmi közélet 
kialakításán és megszervezé-
sén kell munkálkodni, amely 
mindenféle opportunizmus, 
meghátrálás és megalkuvás 
nélkül, a lehető leghaté-
konyabban és legeredmé-
nyesebben képes szolgálni 
az erdélyi magyar nemzeti 
közösség javát és jövőjét – 
fogalmazta meg az EMNT 
hétvégi küldöttgyűlésén Tő-
kés László, a nemzeti tanács 
újraválasztott elnöke.

 » KRÓNIKA

A z Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) Csíksze-
redában tartott országos 

küldöttgyűlésén szombaton újabb 
két évre a szervezet elnökévé vá-
lasztották Tőkés Lászlót, a tanács 
alapítóját. Az ügyvezető elnöki fel-
adatokat továbbra is Sándor Krisz-
tina látja el.

Tőkés László a közel száz kül-
dötthöz intézett beszédében feli-
dézte az erdélyi magyarság auto-
nómiaküzdelmét, és kijelentette: 

„száz esztendővel a történelmi 
Magyarország és nemzetünk 
szétdarabolása után világosan 
látjuk, hogy Trianonra az egyet-
len reális és életképes válasz: az 
autonómia”. Úgy vélte: egy olyan 
autonóm magyar politikai és tár-
sadalmi közélet kialakításán és 
megszervezésén kell munkálkod-
ni, amely mindenféle opportuniz-
mus, meghátrálás és megalkuvás 
nélkül, a lehető leghatékonyab-
ban és legeredményesebben ké-
pes szolgálni az erdélyi magyar 

nemzeti közösség javát és jövő-
jét. Tőkés László azt is kijelentet-
te, hogy az erdélyi magyarságnak 
új egységre van szüksége. „Ho-
gyan is volnánk képesek a jórava-
ló románokkal megtalálni a szót, 
hogyha mi, magyarok sem értjük 
meg egymást?” – tette hozzá. A 
volt püspök szerint a mostani 
országos válság körülményei al-
kalmassá teszik az időt arra, hogy 
harminc év után Románia népe 
végre ténylegesen kezébe vegye 
a sorsát, s az 1989-es forradalom 

eredeti célkitűzéseinek megfele-
lően kivívja szabadságát és betel-
jesítse a demokratikus rendszer-
változást. Úgy vélte, az erdélyi 
magyarságot megilleti a többsé-
gi románság melletti társnemzeti 
státus, és az ország határain belü-
li korlátozott önrendelkezés.

 A küldöttgyűlést levélben üd-
vözölte Potápi Árpád János, a 
magyar Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős államtitkára 
és Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott is. Potápi Árpád János 

köszönetet mondott az EMNT-nek 
azért a segítségért, amit a hono-
sítási folyamatban nyújt Magyar-
ország csíkszeredai és kolozsvári 
főkonzulátusának. Közölte: erre a 
munkára továbbra is számítanak.

 Csomortányi István, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) 
elnöke köszöntésében létkér-
désnek nevezte, hogy az EMNP, 
az EMNT, a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) és a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) nemzeti szárnya 
értsenek szót egymással, és hoz-
zanak létre egy új egységet. „En-
nek hiányában nem lesz élhető 
magyar jövő Erdélyben” – jelen-
tette ki a pártelnök.

 Izsák Balázs, az SZNT elnöke 
Kós Károlyt idézve kijelentette, 
a romániai magyarok szívesebben 
lennének építők. Azt is megem-
lítette azonban, hogy Romániát 
nem tekintheti hazájának addig, 
amíg a románok ellenségként te-
kintenek a magyarokra, és nem 
ismeri el az ország Székelyföld 
autonómiáját.

 Tiboldi László, az EMNT or-
szágos alelnöke beszámolójában 
elmondta: munkatársaik 2011 óta 
végzik a honosítási tevékenységet 
– jelenleg 22 irodában –, és eddig 
255 282 főnek segítettek a magyar 
állampolgárság megszerzésében.

EMNP: elutasították
Soós óvását

E lső fokon elutasította a Kolozs 
megyei törvényszék az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) márciusi 
tisztújító küldöttgyűlésén egy 
szavazattal alulmaradt elnökje-
lölt óvását. A pénteken közzétett  
ítélet szerint Soós Sándor nem 
illetékes az EMNP elnökválasztása 
ügyében. Soós, amikor bejelentet-
te, hogy bíróságon támadta meg a 
tisztújító küldöttgyűlés határoza-
tait, azt is közölte, hogy kilépett a 
pártból. A csütörtöki tárgyaláson 
az EMNP ügyvédje erre hivatkozva 
érvelt amellett, hogy Soós Sándor 
már nem érdekelt a párt ügyeiben, 
így a választás eredményét sem 
kifogásolhatja. Az első fokú ítélet 
ellen a hivatalos kiközlés utáni 
30 napban lehet fellebbezni. Soós 
amúgy már korábban jelezte: ha 
a bíróság nem tekinti őt illetékes-
nek, fellebbez.

 Mint ismeretes, a néppárt 
március 23-án Nagyváradon 
tartott országos küldöttgyűlésén 
a leköszönő Szilágyi Zsolt elnök 
által támogatott Csomortányi 
Istvánt választották a párt elnö-
kévé, aki egyetlen szavazattal 
kapott többet, mint versenytár-
sa. Soós viszont úgy ítélte meg, 
hogy egyik jelölt sem kapta 
meg a szavazatok többségét. A 
leadott 170 szavazatból ugyanis 
86 szavazatra lett volna szükség 
az egyszerű többséghez. Három 
szavazat azonban érvénytelen-
nek bizonyult, és Csomortányi 
84 szavazatot, Soós pedig 83-at 
kapott. (Hírösszefoglaló)

A folytatásra szavaztak. Az EMNT közel száz küldötte újraválasztotta Tőkés Lászlót és Sándor Krisztinát
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