
Szombaton délután kezdődött 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) Országos Küldött-
gyűlése Marosvásárhelyen. Az 
esemény a civil szervezet tiszt-
újításával ért véget, a testület 
megerősítette elnöki tisztségé-
ben Tőkés Lászlót. Semjén Zsolt 
magyar kormányfő-helyettes 
videoüzenetben köszöntötte a 
munkálatokat.

A z EMNT Országos Kül-
döttgyűlése megerősí-
tette elnöki tisztségében 

Tőkés Lászlót: a 195 küldöttből 
189 szavazott bizalmat Tőkésnek. 
Az EMNT ügyvezető elnökéül 
Sándor Krisztinát választották, 
a szervezet régióelnökei pedig 
Szabó László (Közép-Erdély), 
Bardócz Csaba (Székelyföld), 
valamint Nagy József Barna 
(Partium). A szervezet vezetői-
nek munkáját öttagú alelnökség 
fogja segíteni. A küldöttgyűlés 
elfogadta az EMNT új alapsza-
bályzatát is.

Több mint 200 000 határon 
túli magyar kapta meg a magyar 
állampolgárságot, és „vált nem-
zettársból honfitárssá” – mond-
ta megnyitó videoüzenetében 
Semjén Zsolt, a magyar kor-
mány miniszterelnök-helyette-
se. Semjén hangsúlyozta: Ma-
gyarország nemzeti kormánya 
az elmúlt másfél évben „többet 
tett, mint ami az eddig évtize-
dek alatt történt”, majd méltat-
ta a Nemzeti Együttműködés 
Rendszerének létrehozását és az 

új magyar állampolgársági tör-
vény megszavazását – adta hírül 
a Transindex.ro

A Kárpát-medencei magyar 
közösségeknek etnikai alapú ma-
gyar pártok kellenek – vélekedett 
a politikus. „Ha ezt feladnánk, az 
tulajdonképpen az asszimiláció 
olajozását jelentené: először ve-
gyes pártok lennének, majd csu-
pán a többségi pártok magyar ta-
gozatai maradnának” – mondta a 
miniszterelnök-helyettes. Az erdé-
lyi magyarok az érdekeiket akkor 
tudják sikeresen képviselni, ha az 
etnikai alapú magyar politika je-
len van a bukaresti parlamentben, 
ezt pedig minél szélesebb össze-
fogással valósíthatják meg – tette 
hozzá. „Ha lehet más népeknek 
autonómiája Európában, akkor 
lehet a magyarságnak is. Ennek a 
soha fel nem adása az egyik fun-
damentuma a politikánknak” – 
zárta üzenetét Semjén. 
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Tőkés László nem indul újabb EP-alelnöki mandátumért

Az európai parlamenti ciklus második felére nem kívánja meg-
hosszabbíttatni alelnöki mandátumát, s ennek megfelelően a 2012 
januárjában esedékes tisztújító választásokon nem vállalja a jelölt-
séget erre a tisztségre – közölte Tőkés László. Az EP alelnöke de-
cember 2-án, levélben tudatta szándékát Szájer József képviselővel, 
az Európai Néppárti Frakció alelnökével, valamint Gyürk András 
képviselővel, a Magyarországi Néppárti Küldöttség vezetőjével. 
Levelében Tőkés László köszönetet mondott azért, hogy a magyar 
delegáció jelölésével és a néppárti politikai csoport támogatásával 
választották meg az Európai Parlament alelnökének. Tőkés azt 
állítja, hogy azért nem kíván ezután alelnök lenni, mivel minden 
idejét és energiáját az erdélyi magyarság otthoni szolgálatára kí-
vánja fordítani.

Kovács Péter RMDSZ-főtitkár szerint az állhat a háttérben, 
hogy Tőkés indulását egy újabb alelnöki mandátumért nem támo-
gatják a német EP-képviselők, és a magyar delegáció is fenntartá-
sokat fogalmazott meg. 

Tőkés. Régi-új elnök, leköszönő alelnök

> Erős földrengés pusztított Mexikó-
ban. A Richter-skála szerint 6,7-es erős-
ségű földrengés rázta meg a Mexikó déli 
részén fekvő Guerrero államot helyi idő 
szerint szombat este nyolc óra előtt né-
hány perccel. A földlökés megrengette a 
házakat Mexikóvárosban is, pánikot kelt-
ve: az emberek az utcákra menekültek. 
Egyelőre azonban nem érkeztek jelenté-
sek komolyabb károkról, és cunamiriadót 
sem rendeltek el az erős, csaknem 40 má-
sodpercig tartó földregés után. Ugyanak-
kor több helyen rövidebb időre szünetelt 
az áramellátás és a mobiltelefon-hálóza-
tokban is fennakadások voltak. Guerrero 

államban a földmozgás két ember életét 
követelte, köztük volt egy 11 éves gyerek 
is. Marcelo Ebrard, Mexikóváros polgár-
mestere megerősítette, hogy a fővárosban 
nem keletkeztek súlyosabb károk, habár a 
település egyes részein áramkimaradások 
voltak. Azt ígérte, hogy a polgári véde-
lem biztonsági szempontokból átvizsgálja 
a magas épületeket – adta hírül az MTI. 
A közép-európai idő szerint szombaton 
röviddel hajnali három óra előtt bekövet-
kezett földlökés epicentruma Teloloapan 
várostól 35 kilométerre délre volt, 65 ki-
lométer mélyen, a fővárostól 166 kilomé-
terre délkeletre.

> Gázai célpontokat támadott az 
izraeli légierő. A Gázai övezetben lévő 
célpontokat támadott szombat hajnalban 
az izraeli légierő, a csapások ezúttal nem 
jártak emberi áldozatokkal. Az izraeli 
hadsereg közleménye szerint „terrorista 
tevékenység központjait” támadták a Gá-
zai övezetben a légierő gépei, s a célponto-
kat eltalálták. Az izraeli akció válasz volt 
arra, hogy előző nap tucatnyi rakétát lőt-
tek ki izraeli területre a Gázai övezet észa-
ki részéről. Az előző napi, pénteki izraeli 
légitámadásokban két palesztin halt meg, 
az egyik egy 12 éves gyermek – tudósított 
az MTI. 

> 30 napig előzetes letartóztatás-
ban marad Apostu és Stoia. További 
30 napig marad előzetes letartóztatásban 
Sorin Apostu, Kolozsvár tisztségéből 
felfüggesztett polgármestere és Călin 
Stoia üzletember, miután tegnap a Leg-
felsőbb Bíróság és Semmítőszék eluta-
sította folyamodványukat, amelyben 
szabadlábra helyezésüket kérték. A két 
vádlott azok után fordult a Legfelsőbb 
Bírósághoz, hogy hétfőn a Kolozs Me-
gyei Fellebbviteli Bíróság meghosszabbí-
totta az előzetes letartóztatási parancsot. 
A Legfelsőbb Bíróság döntése végleges – 
adta hírül a Mediafax. hí
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AZ EMNT OrSZágOS KüLdöTTgyűLéSE

Tőkés László a régi-új elnök
TörvéNySZEgő ANI-vEZETőK

Feddhető ügynökség?

Ország–világ

A Feddhetetlenségi ügynökség 
(ANI) vezetői sem feddhetetle-
nek, ráadásul nem hajlandóak 
végrehajtani a számvevőszék és 
a Legfelsőbb Bíróság döntéseit – 
állítja dokumentumokra hivatkoz-
va Antal István parlamenti kép-
viselő. Az udvarhelyi rMdSZ-es 
honatya szerint az erdélyi magyar 
sajtó egy része súlyos hibát kö-
vet el, amikor dicshimnuszt zeng 
Ceauşescu egykori ügyésznőjé-
ről, Monica Macoveiről.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Mindössze öten támogat-
ták a Feddhetetlenségi 
Ügynökség költségve-

tését a képviselőház jogi bizottsá-
gában, tizenketten ellenezték, köz-
tük a tulipános honatyák is. 

– Az ügynökség ellen csupán 
annyi a kifogásunk, hogy működjön 
alkotmányos keretek között és ne 
használják politikai célokra – mond-
ja Antal István.

A képviselő szerint az ANI nem 
párhuzamos bíróságként kellene 
tevékenykedjen, hanem a köztiszt-
viselők és a választott tisztségviselők 
esetében kellene megakadályozza, 
nyilvánosságra hozza az esetleges 
visszaéléseket, s amennyiben tör-
vénysértést tapasztal, akkor a politi-
kai meghurcoltatás helyett adja át az 
ügyet a bíróságnak. Antal elmondta, 
a számvevőszék rendellenességeket 
talált az ANI 2008. évi költségvetésé-
nek ellenőrzésekor. Az intézmény 
elnöke és alelnöke nem tartotta be 
a törvényeket saját kabinetjük meg-
szervezésekor, kétszeres áron bérel-
tek irodahelyiségeket, eszközöket 
vásároltak közbeszerzés nélkül. 

– A központi költségvetésben 
okozott nem csekély hiány megté-
rítése érdekében végzést kaptak a 
számvevőszéktől, amit megfelleb-
beztek – hangsúlyozta Antal –, egy 
évvel ezelőtt a Legfelsőbb Törvény-
szék végleges döntést hozott, igazat 
adva a számvevőszéknek, ennek elle-
nére a mai napig sem térítették meg 
a költségvetésnek okozott kárt.

A honatya szerint a költségvetés 
bizottságbeli elutasítása jelzi, hogy 
nincs minden rendben az ANI kö-
rül, ha a korrupció felszámolásával 
megbízott intézmény vezetői nem 
hajtják végre a számvevőszék és a 
Legfelsőbb Bíróság döntését. 

– Egyetértünk azokkal a vé-
leményekkel, miszerint le kellene 
váltani ezeket a cseppet sem fedd-

hetetlen személyeket, ha már ők 
nem nyújtották be lemondásukat a 
törvénysértést követően – hangoz-
tatta Antal.

A politikus azt mondja, az 
RMDSZ nem az ANI ellen eme-
li fel a hangját, csupán azt kéri, az 
intézmény a megszabott keretek 
között működjön. 

– Az erdélyi magyar sajtó 
egy része dicshimnuszokat zeng 
Ceauşescu volt ügyésznőjéről, Mo-
nica Macoveiról, akinek utasítására 
az ANI egyfajta párhuzamos bíró-
ságként működik, eldönve, ki bű-
nös és ki nem.

Antal emlékeztetett: Markó 
Béla már az intézmény létrehozása-
kor felhívta a figyelmet több súlyo-
san alkotmányellenes cikkelyre.

Az Európai Néppárt Marseille-i 
kongresszusán Tim Pawlenty 
volt minnesotai kormányzóval 
és elnökjelölttel, a republikánus 
Párt egyik vezetőjével, valamint 
Judy van resttel, a Nemzetközi 
republikánus Intézet (IrI) alel-
nökével és Jan Surotchakkal, 
az IrI európai igazgatójával 
találkozott Kelemen Hunor, az 
rMdSZ szövetségi elnöke.

Kelemen Hunor a találkozó 
során a romániai magyar 
közösség legfontosabb cél-

kitűzésének a kisebbségi törvény 
elfogadását nevezte. A szövetségi 
elnök román és magyar érdeken túl, 
geostratégiai fontosságúnak nevezte, 
hogy a romániai magyarságnak par-
lamenti képviselete legyen, különben 
a megoldatlan problémák a jövőben 
komoly feszültségeket kelthetnek.

Az RMDSZ és az IRI közötti 
együttműködés több éves múltra 
tekint vissza, az Egyesült Államok 
főként a kilencvenes években sokat 
segített a szövetségnek a többség–
kisebbség párbeszéd alakulásában. 
Tim Pawlenty és Jan Surotchak 
biztosították az RMDSZ küldött-
ségét, hogy a jövőben is figyelnek a 
romániai fejleményekre, a magyar 
közösségek sorsának alakulására.

Antal István. „Politikai meghurcoltatás helyett az ANI adja át az ügyet a bíróságnak”

Republikánus támogatás az RMDSZ-nek


