Tőkés László: „A hitelesség visszaszerzése a fő feladat!”
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Az RMDSZ ellenzéket megosztó politikájáról és a székelyföldi magyarság ellen kialakult
közhangulatról beszélt Tőkés László Sepsiszentgyörgyön. Az EMNT elnöke háromszéki
kampánytámogató körútjának első állomásán óvatosságra intette a Néppárt önkormányzati jelöltjeit
a román hatalom megnyilvánulásai okán. A rendezvényen Toró T. Tibor, a Néppárt országos
alelnöke, a Stratégiai Bizottság elnöke, valamint Bálint József, a Néppárt sepsiszentgyörgyi
polgármesterjelöltje, Fazakas Péter, a megyei önkormányzati lista vezetője, és Csákány László
tanácsosjelölt is részt vettek.
Tőkés László szerint huszonhat évvel a rendszerváltást követően sem sikerült kiszabadulni a
szolgaság házából, mivel „az elvtárs urak” továbbra is a Bukarest felé vezető utat tartják járhatónak.
Az EMNT elnökehangsúlyozta: ő és az általa támogatott nemzeti oldal a románokkal közösen képzeli
el az erdélyi magyarság jövőjét, de a jelenlegi érdekképviselet módszerei nem fogadhatók el.
Felidézte: 1989-ben Temesváron, majd az egész országban különösebb hívószó nélkül összefogott a
románság és a magyarság, ám ezt az együttállást titkosszolgálati módszerekkel rombolták le, és e
folyamat máig tart.
Tőkés László az RMDSZ okozta törésre hívta fel a figyelmet, amely az erdélyi magyar
ellenzékkettészakadásához vezetett. A Néppárt védnöke úgy vélte, a „nagyobbik testvér
mesterkedéseinek” köszönhető a Magyar Polgári Párt és a Néppárt közötti hangsúlyosabb
törésvonal. Szerinte ezt a különutas politikát több helyen, így Sepsiszentgyörgyön is sikerült
némileg visszaszorítani. Az EMNT elnöke hangsúlyozta: az RMDSZ a történelmi egyházak között tíz
éve még létező nemzeti egységet is megbontotta, intézményi viszonnyá silányítva az egykori
feltétel nélküli együttműködést.
„Az RMDSZ vezetői csak pártegységben tudnak gondolkodni, amely szerint csak egy pártnak lehet
létjogosultsága, és noha a szövetségen belül vannak a jó irányba tájékozódni, mozdulni kívánó
emberek, a párt nómenklatúrája nem engedi őket kilépni a keretek közül. Háromszéken is úgy tűnt,
vannak, akik képesek erre, de egy ideje megváltozott a helyzet” – magyarázta Tőkés, aki szerint az
RMDSZ folyamatosan megakasztotta az összefogásra irányuló kísérleteket, olyannyira, hogy az idei
marosvásárhelyi jelöltállítás az összefogás karikatúrájává vált.
Megjegyezte: a román hatalom a magyar képviselet, az autonómia, és a közéleti szereplők
hitelességének megdöntésén dolgozik, mindenkire ráhúzva a szélsőségesség, irredentizmus és az
idegengyűlölet sablonját. Tőkés ezért óvatosságra intette a néppárti jelölteket önkormányzati- és
politikai szerepvállalásuk során.
Toró T.Tibor az autonomista tábort ért támadásokról beszélt, valamint az MPP és az RMDSZ közötti
látszatösszefogást is kritizálta. A Néppárt kapcsán elmondta: az EMNP-nekhelye van a
döntéshozatalban, ahol jelöltjeik érdemben képviselni tudják a párt programjának három
alappillérét: a korrupciómentességet, a döntéshozatal közelebb vitelét az állampolgárokhoz, illetve
az észszerű és átlátható közpénzfelhasználást.
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