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Több erdélyi várost érintő látogatói körútja keretében pénteken Székelyudvarhelyen hívta fel a
figyelmet a választási regisztráció fontosságára Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium
parlamenti államtitkára. A Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke társaságában tartott
sajtótájékoztatón a rendszerváltozás kiemelkedő mozzanatának nevezte, hogy a magyar
demokrácia immár a határon túli magyaroknak a szavazataira is épülni fog.

Az április 6-i választásnak a jelentőségét az adja, hogy a magyar Országgyűlés Nemzetgyűléssé
válik, amely az egész nemzet legitimitását fogja hordozni. Németh Zsolt ugyanakkor nemcsak az
április 6-i magyarországi és a május 25-i európai parlamenti voksoláson, hanem a november 2-i
romániai elnökválasztáson való részvételre is buzdított. Örömmel állapította meg, hogy az erdélyi
magyar pártok és társadalmi közszereplők között konszenzus van, ami a választási regisztrációt, a
honosítást és a választásokon való részvételt illeti, és reményei szerint ez az egyetértés hozzájárul
ahhoz, hogy április 6. a magyar Nemzetgyűlés megalakulásának ünnepnapjává váljon. De ez csak
akkor lehetséges, ha minél többen részt vesznek Erdélyből is a szavazáson – mondta.
A választási eljárás kapcsán Németh Zsolt elmondta, bő egy hónap van még hátra, ameddig
regisztrálni lehet, és bízik abban, hogy a bonyolult eljárás nem tartja majd vissza a magyarok
voksolási kedvét.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a sajtótájékoztatón kifejtette, büszke arra, hogy az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a magyar kormány 2010. októberi megállapodása értelmében, a
bálványosi folyamat kiteljesítéseként részt vállalhattak a nemzetegyesítésben. Nemcsak a Néppárt,
hanem minden társadalmi közszereplő feladata a pártpolitika fölé helyezni a választást, annál is
inkább, mivel Trianon óta először szavazhatnak a külhoni magyarok. A Néppárt a következő néhány
hétben az összes szervezeti potenciálját arra használja fel, hogy segítse az erdélyi magyar
állampolgárokat a regisztrációban, és azon lesz, hogy minél többen részt vegyenek a választásokon.
Toró T. Tibor ugyanakkor elmondta, bár mindenki a saját lelkiismerete szerint voksol, a Néppárt
szurkol annak, hogy stratégiai szövetségese, az Orbán Viktor vezette Fidesz folytathassa a határok
fölötti nemzeti integráció folyamatát. Amennyiben ez sikerül, a következő négy év a külhoni
magyarok állampolgárságának tartalommal való megtöltéséről fog szólni.
Végezetül a sajtótájékoztatón részt vevő Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai
konzulátusának vezetője köszönetet mondott az EMNT által működtetett honosítási irodák
munkájáért.
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