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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A második fordulóban megmé-
retkező két államfőjelölt egyikét 
sem tudja támogatni a romániai 
magyarság Tőkés László, az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke szerint, aki éppen ezért 
érvénytelen szavazásra biztatott 
csütörtöki sajtótájékoztató-
ján. Amelyen ezen túlmenően 
aktuálpolitikai kérdésekről és a 
temesvári népfelkelés 30. évfor-
dulójára szervezett események-
ről is szó esett.

 » BÁLINT ESZTER

É rvénytelen szavazásra biztatja a 
romániai magyar választókat az 
államfőválasztás jövő vasárnap 

rendezendő második fordulójában 
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) elnöke. Csütör-
töki nagyváradi sajtótájékoztatóján 
újságírói kérdésre válaszolva úgy nyi-
latkozott, arra biztat mindenkit, élje-
nek a választási jogukkal, ami ugyan 
nem kötelesség, de a jogokkal élni 
kell, és az érvénytelen vokssal mutas-
sák meg, hogy „egyiküket sem tudjuk 
támogatni”. Az EMNT elnöke Sándor 
Krisztina ügyvezető elnökkel közö-
sen tartotta meg a mindkettőjüket 
tisztségében megerősítő csíkszeredai 
küldöttgyűlés utáni első sajtótájékoz-
tatót, kitérve aktuálpolitikai kérdé-
sekre, jövőbeni tervekről egyaránt.

Új egység kell
Az államfőválasztások első fordulója 
kapcsán Tőkés úgy értékelt, nemcsak 
a román pártok nem fogalmaztak 
meg üzenetet a magyar választópol-
gároknak, hanem az RMDSZ jelöltje, 
Kelemen Hunor sem. Utalva a szövet-
ség kampányszlogenjére, leszögezte, 
a „respekt” jegyében mindenekelőtt 
elvárható, hogy legalább saját válasz-
tóikat tiszteljék, ehhez képest Tőkés 
szerint egyetlen fontos prioritást sem 
említettek a kampány során. Szerin-
te amúgy a korteshadjárat öncélúvá 
vált, hogy „feltornázza” a szavazato-
kat, és a 4 százalékos eredmény elég 
jónak is mondható, ám ez csak a Ro-
mániában élő magyarok alig egyhar-
mada. A volt EP-képviselő különösen 
aggasztónak nevezte, hogy a romá-
niai magyarság kétharmadát immár 
nem lehet az urnákhoz citálni, még 

„a nemzetféltő húrokat pengető ma-
gyarországi média” bevonásával sem. 
Úgy véli, közös jelölttel sokkal jobb 
eredmény született volna.

Tőkés hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy a magyarságon belüli többség-
nek elege van az RMDSZ-féle „állam-
pártiságból”, kizárólagosságból és 
politikai szélkakaskodásból, abból, 
hogy Kelemenék mindennemű felté-
telek nélkül képesek odaállni egyik 
vagy másik, korrupt vagy inkompe-
tens, posztkommunista és magyar-
ellenes román formáció, koalíció, 
struktúra mögé.

„Gyökeres változásra, új egységre 
van szükség. Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nép-
párt készen áll, hogy cselekvő módon 
kivegye a részét ebből” – szögezte le 
az EMNT elnöke, prioritásnak nevez-
ve a jövőre esedékes önkormányzati 
és parlamenti választásokat.

Egy kis Dinescu-aff ér
Még egy kis kanyarral visszatérve az 
első fordulóra, felidézte, hogy a na-
pokban a sajtó úgy tálalta, az ő sze-
mélye volt az akadálya annak, hogy 
Mircea Dinescu költő, forradalmár 
legyen a romániai magyarság jelöltje. 
Mint mondta, Dinescut a Székelyföld-
ről keresték meg ezzel az ajánlattal, 
a költő pedig Kelemen Hunorral is 
tárgyalt a témában, az RMDSZ elnöke 
pedig azt mondhatta neki, hogy erről 

Tőkés Lászlóval is egyeztetnie kell. Az 
EMNT elnöke közölte, nem konzultált 
Kelemennel, visszautasította, hogy 
nevét ilyen kontextusban felhasz-
nálják, majd leszögezte,  ha valakit, 
úgy Dinescut mindenképp támogatni 
tudná az államelnöki székért folyó 
küzdelemben.

Forradalmi évforduló
A sajtótájékoztatón szó esett ugyan-
akkor arról is, hogy az EMNT a na-

EGYOLDALÚ ROMÁN–MAGYAR „SZERELEM” – GYÖKERES VÁLTOZÁST SÜRGET AZ ERDÉLYI MAGYAR POLITIKAI PRÉRIN AZ EMNT 

Tőkés érvénytelen szavazásra biztat

Új egységet sürget az EMNT. Tőkés László és Sándor Krisztina a váradi sajtótájékoztatón
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pokban levélben fordult valameny-
nyi parlementi párt elnökéhez, 
amelyben arra kérték a politiku-
sokat: tekintettel a rendszerváltó 
eseménysor közelgő 30. évforduló-
jára, a parlament méltassa ünnepi 
nyilatkozatban az 1989. decemberi 
temesvári népfelkelést.

Sándor Krisztina elmondta, a 
nemzeti tanács amúgy több ese-
ménnyel is készül az évfordulóra, 
próbálnak minden generációt meg-
szólítani, lesznek megemlékezések, 
kiállítások, könyvbemutatók. Az 
egyik kiemelkedő esemény pedig 
az immár 6. alkalommal megszer-
vezett román–magyar kerekasz-
tal lesz, amit ezúttal Temesváron 
szerveznek meg november 29-én. 
Az esemény homlokterében termé-
szetesen idén a rendszerváltás lesz, 
erről beszélgetnek majd a meghívott 
román és magyar személyiségek, 
lesz ugyanakkor kerekasztalbeszél-
getés a román–magyar kulturális 
kapcsolatok alakulásáról; ez az 
EMNT vezetői szerint a politikai 
széljárásoktól függetlenül mindig 
nagyon jól működött, nagyon jó 
kezdeményezések születtek, az 
ötletgazdákat várják a Béga-parti 
városba. Tőkés László a téma kap-
csán sajnálatosnak nevezte, hogy 
„egyoldalú a szerelem”, csak ma-
gyarok szervezik a román–magyar 
konferenciákat, és a román társa-
dalom még nem ismerte fel a ro-
mán–magyar viszony rendezésének 
a fontosságát.

 » Gyökeres 
változásra, új egy-
ségre van szük-
ség. Az EMNT és 
az EMNP készen 
áll, hogy cselekvő 
módon kivegye a 
részét ebből” – 
szögezte le Tőkés 
László.

Folytatódik a küzdelem a kereskedelmi kétnyelvűségért

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) folytatja a küzdelmet a kereskedelmi kétnyelvűségért, a 
Székelyföldön megkezdett programot pedig a jövő év elején a Partiumra is kiterjesztik – jelentette 
be az EMNT vezetőinek csütörtöki sajtótájékoztatóján Sándor Krisztina ügyvezető elnök. Kiemelte, 
eddig mind a Penny, mind a Profi  üzletlánc vonatkozásában sikereket értek el, most pedig a talán 
legtöbb székelyföldi ügyféllel rendelkező multinacionális társaságot, az Orange mobilszolgáltatót 
vették célkeresztbe. Mint Sándor Krisztina hangsúlyozta, ez az a multi, amelyik a leginkább fi ttyet 
hány arra, hogy Hargita és Kovászna megyében többségükben magyarok élnek, kizárólag románul 
kommunikál a boltokban elhelyezett feliratokban, a szóróanyagokban és a honlapjukon egyaránt, 
még a nyitásrend is csak az állam nyelvén van kiírva. Az Orange székelyföldi vezetőihez elküldött le-
vélben az EMNT egyebek mellett emlékezteti az illetékeseket, hogy európai elvárás és iránymutatás 
készteti nemcsak a hatóságot, hanem az üzleti szférát is arra, hogy a polgárt, a fogyasztót az anya-
nyelvén szólítsa meg, mert az igényli is ezt. A Krónika kérdésére, miszerint a többi mobilszolgáltató 
az Orange-dzsal ellentétben megszólítja-e a magyar ajkú fogyasztóit, Sándor Krisztina nemmel vála-
szolt, és jelezte, a többi szolgáltató is sorra fog kerülni. Arra a kérdésre, hogy mit akarnak tenni, ha 
kerül egy olyan vállalat, amely válaszra sem méltatja kezdeményezésüket, vagy nem hajlandó eleget 
tenni a kérésüknek, az EMNT ügyvezetője közölte: vannak tervek a hasonló esetekre is. Példaként 
többek között a negatív kampányt említette. De – tette hozzá – felhívásban fordulnának a kérést 
megtagadó vállalat ügyfeleihez, hogy ők maguk is tömegesen kérjék a kétnyelvűséget, így mutatva 
fel, hogy valós igény van a magyar nyelvű kommunikációra. Végső esetben pedig a bojkott jöhet 
szóba, de semmi szín alatt nem hagyják annyiban – szögezte le Sándor Krisztina.




