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November 13-án magyar és román nyelvű sajtótájékoztatónak volt a helyszíne Tőkés László
európai parlamenti képviselő nagyváradi központi irodája. Képviselőnk, aki egyben az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Csomortányi Istvánnal, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei
elnökével együtt tájékoztatta a médiát az EMNT és az EMNP stratégiai együttműködésének
irányelveiről és pászmáiról, a két szervezet legutóbbi országos küldöttgyűlésein elfogadott
határozatok nyomán. A civil és a politikai szféra partnerségének egyre hangsúlyosabbá kell válnia
a nemzeti-polgári oldalon a lassan közeledő választások fényében, mind Erdélyben, mind
Partiumban – fogalmazta meg Tőkés László, majd bemutatta az EMNT kézdivásárhelyi
küldöttgyűlésén elfogadott cselekvési-intézkedési terv programpontjait. Ezek legtöbbje valamilyen
módon az erdélyi magyar nemzeti közösség autonómiatörekvéseinek keretei közé illeszkedik, de
olyan is van, amely a Nemzeti Együttműködési Rendszerbe.

A továbbiakban erdélyi EP-képviselőnk az aktuális romániai politikai helyzetet tekintette át, szerinte
a kialakult válság legfontosabb üzenetét Klaus Johannis államelnök fogalmazta meg, amikor is
egyértelműen fellépett a korrupció ellen, tisztulásra, sőt „nagytakarításra” szólítva fel a pártokat.
Ezzel egyetértve Tőkés László felhívta a figyelmet: a korrumpálódott, lezüllött, utálatossá vált, a
közbizalmat eljátszott politikai osztálynak sajnos része az az RMDSZ is, amely az erdélyi magyarság
fölött inkább uralkodni akar, semmint azt szolgálni. A Csomortányi Istvánnal közösen kiadott
Nyilatkozat jórészt azt az álságos helyzetet világítja meg, amelyben az RMDSZ megpróbálja kívül
helyezni magát azon a belpolitikai válságon, amelynek ő maga is egyik okozója. Az EMNT elnöke, a
Néppárt védnöke külön kiemelte: a jövő évi választásokra készülve mind a tanács, mind a párt
harcot hirdet az általános korrupció ellen, de az erdélyi magyar közélet és politika megtisztulásáért

is küzdeni fog. Partiumban, illetve Biharban ezen a téren különösképpen sok a tennivaló – húzta alá
Tőkés László.
A Néppárt megyei elnöke több példával is illusztrálta, hogy az RMDSZ mind országos, mind helyi
szinten többször kezdeményezett vagy támogatott olyan akciókat, amelyek a polgári demokratikus
fejlődést gátolták és a jogállamiságot sértették, vagy olykor „csak” a jóérzést és tisztességet. Az
EMNT elnökével egyetértve szólította fel maga is az RMDSZ-t, hogy a szervezet belső megtisztulása
révén tegye lehetővé a választási összefogást ott, ahol a magyar érdek ezt megköveteli majd.
Az összefogás és szolidaritás szép példájaként idézték fel a sajtótájékoztatón az október 24-i
őrtűzgyújtást, amely ugyan Székelyföld határainak kivilágítását célozta, de a partiumi és a
határon túli helyszíneken azonos időpontban fellobbant őrtüzek a nemzeti együvé tartozást is
sikeresen demonstrálták.
A migrációs válság várható eszkalációja kapcsán ismételten leszögezték: meg kell védeni Európát,
országainkat és nemzeteinket azon veszélyektől, amelyek ezzel a jelenséggel együtt járnak.
Románia számára is követendő példát mutat az intézkedések tekintetében Magyarország – mondta
Csomortányi István, míg Tőkés László ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács irodahálózatában bárki aláírhatja azt a petíciót, melyben a Fidesz
kezdeményezéséhez csatlakozva határozottan elutasítja az illegálisan bevándoroltaknak az uniós
tagállamokra való ráerőltetését egy kvótarendszer alapján. Mind a magyar, mind a román
állampolgársággal rendelkezők leadhatják kézjegyeiket a lakhelyükhöz legközelebb eső
EMNT-irodában. A szervezők ugyanakkor remélik, hogy önkéntesek is segíteni fogják az
aláírásgyűjtést.
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