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Új egységre van szükség
Továbbra is Tőkés László és Sándor Krisztina irányítja az EMNT-t
• Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) 
Csíkszeredában tartott 
országos küldöttgyűlé-
sén szombaton újabb két 
évre a szervezet elnökévé 
választották Tőkés Lász-
lót, a tanács alapítóját. Az 
ügyvezető elnöki felada-
tokat továbbra is Sándor 
Krisztina látja el.

T őkés László a közel száz küldött-
höz intézett beszédében felidézte 
az erdélyi magyarság autonómi-

aküzdelmét, és kijelentette: „száz esz-
tendővel a történelmi Magyarország és 
nemzetünk szétdarabolása után vilá-
gosan látjuk, hogy Trianonra az egyet-
len reális és életképes válasz: az auto-
nómia”. Úgy vélte: egy olyan autonóm 
magyar politikai és társadalmi közélet 
kialakításán és megszervezésén kell 
munkálkodni, amely mindenféle oppor-
tunizmus, meghátrálás és megalkuvás 
nélkül, a lehető leghatékonyabban és 
legeredményesebben képes szolgálni az 
erdélyi magyar nemzeti közösség javát 
és jövőjét. Tőkés László azt is kijelen-
tette, hogy az erdélyi magyarságnak 
új egységre van szüksége. „Hogyan is 
volnánk képesek a jóravaló románokkal 
megtalálni a szót, hogyha mi, magyarok 
sem értjük meg egymást?” – tette hozzá. 
A volt püspök szerint a mostani országos 
válság körülményei alkalmassá teszik 
az időt arra, hogy harminc év után Ro-
mánia népe végre ténylegesen kezébe 
vegye a sorsát, s az 1989-es forradalom 

eredeti célkitűzéseinek megfelelően ki-
vívja szabadságát és beteljesítse a de-
mokratikus rendszerváltozást. 

A küldöttgyűlést Potápi Árpád János, 
a magyar Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára és Szili Kata-
lin miniszterelnöki megbízott is levélben 
üdvözölte. 

 Csomortányi István, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) elnöke köszönté-
sében létkérdésnek nevezte, hogy az EM-
NP, az EMNT, a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 
nemzeti szárnya értsenek szót egymás-
sal, és hozzanak létre egy új egységet. 
„Ennek hiányában nem lesz élhető ma-
gyar jövő Erdélyben” – jelentette ki a 
pártelnök.

 Izsák Balázs, az SZNT elnöke Kós Ká-
rolyt idézve kijelentette, a romániai ma-

gyarok szívesebben lennének építők. Azt 
is megemlítette azonban, hogy Romániát 
nem tekintheti hazájának addig, amíg 
a románok ellenségként tekintenek a ma-
gyarokra, és nem ismeri el az ország Szé-
kelyföld autonómiáját.

 Tiboldi László, az EMNT országos al-
elnöke beszámolójában elmondta: mun-
katársaik 2011 óta végzik a honosítási te-
vékenységet – jelenleg 22 irodában –, és 
eddig 255 282 főnek segítettek a magyar 
állampolgárság megszerzésében.

Tőkés László: az erdélyi magyarságnak 
új egységre van szüksége
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Bekéék szabadulását szabná feltételül az MPP
A Magyar Polgári Párt (MPP) szerint az RMDSZ-nek a székelyföldi terrorperben 
börtönbüntetésre ítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadlábra helyezését 
kellene feltételül szabnia a Ludovic Orban vezette kormány támogatásához – áll 
Mezei János pártelnök Kelemen Hunor RMDSZ-elnökhöz intézett nyílt levelében. 
Az MPP vezetője úgy véli, a bukaresti kormányalakításról zajló egyeztetések 
alapján megállapítható, hogy a PNL nem képes megszerezni a szükséges par-
lamenti szavazatokat az RMDSZ támogatása nélkül. Ennek kapcsán a polgári 
alakulat – amelyet együttműködési megállapodás fűz az RMDSZ-hez – hiányolja, 
hogy az RMDSZ nem vetette fel a kormányalakításról szóló tárgyalások során 
néhány, a magyarság számára égető probléma megoldásának követelését. 
Ennek rendjén Mezei emlékezteti Kelement, hogy Beke István és Szőcs Zoltán, 
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két székelyföldi aktivistá-
ja jelenleg börtönbüntetését tölti a székelyföldi terrorperben kiszabott ítélet 
nyomán. Mezei emlékeztet arra is, hogy jelenleg a PNL színeiben második 
mandátumának megszerzésére készülő Klaus Johannis államfőnél vár elbírálásra 
egy beadvány, mely többek között kéri Beke és Szőcs ügyének felülvizsgálatát 
és azt, hogy az államfő részesítse kegyelemben őket. Mezei János úgy véli, a 
romániai magyarság és annak érdekképviseleti szervezetei nem támogathatják 
egyetlen román kormány megalakulását sem, amíg a közösség két tagja jogtalan 
módon börtönben van. (Bálint Eszter)
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