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Bejegyezték az EMNP-t a bu-
karesti bíróságon tegnap. Az 
eseményről Toró T. Tibor, aki 
a pártbejegyzést végző EMNT-
bizottságot vezette, számolt 
be. Azt mondta, túl korai még 
az új alakulat konkrét struktú-
rájáról, vezetőségének össze-
tételéről beszélni, a hétvégén 
Gyergyóban tartanak elnökségi 
és választmányi gyűlést.

Hírösszefoglaló

A bukaresti táblabíróság jó
váhagyta az Erdélyi Magyar 
Néppárt bejegyzését, az 

EMNPt bevették a pártjegyzékbe 
– jelentette be tegnap Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
ügyvezető elnöke Kolozsváron sajtó
tájékoztatón. Toró arról beszélt, hogy 
meg szeretnék erősíteni az „EMNT 
és az EMNP stratégiai partnerségét”. 

„A párt nem eszköz, hanem cél, hogy 
képviseljük azokat a magyar válasz
tókat, akik kiábrándultak az eddigi 
magyar képviseletből” – mondta. 
Kiemelte, a pártbejegyzést több mint 
harmincezren támogatták aláírásuk
kal. Elmondta: túl korai még az új ala
kulat konkrét struktúrájáról, vezető
ségének összetételéről beszélni. Toró 
a következő időszakra három priori
tást emelt ki. Kéthárom hétig a nép
számlálásra koncentrálnak, mondta, 
elsődleges cél a Mikó Imreterv tár
sadalmi vitájának bonyolítása is, és 
Verespatak ügyére is figyelnek, mert 
az a párt egyik „identitásmeghatározó 
eleme”. Az Erdélyi Magyar Néppárt
nak szombaton elnökségi ülése és vá
lasztmányi gyűlése lesz Gyergyóban. 
A párt első kongresszusát még idén, 
vagy legkésőbb jövő év elején hívják 
össze – mondta el az EMNT ügyve
zető elnöke.

Az EMNP hivatalos bejegy
zéséhez szükséges iratokat és tá
mogató aláírásokat idén május 
elején nyújtották be a Bukaresti 
Törvényszéken az új alakulat kez
deményezőinek képviselői. A párt 
bejegyzéséhez több mint 30 ezer 
aláírást gyűjtöttek össze az ország 
19 megyéjében és Bukarestben. 
Egyes sajtóinformációk szerint 
ezek között nem létező személyek 
is voltak. Az új erdélyi magyar 
párt bejegyzése ellen a Demokra
tikus Szolidaritás az Esélyegyen
lőségért Párt, a Nép Pártja és egy 
magánszemély, Adrian Drăghici 
nyújtott be óvást a Bukaresti Tör
vényszéken. Utóbbi, egy bukaresti 
ügyvéd egyébként arra hivatkozva 
kérte az EMNP bejegyzésének el
utasítását, hogy szerinte a 29 ezer 
kézjegyet sorjázó ívek hamis alá
írásokat is tartalmaznak.

BEjEGyEzTék A Tőkés-párToT

Egyelőre még nem beszélnek 
a struktúráról


