
hiszünk erdélyben!

CSILLAGOS
H Í R E Kw

w
w

.n
ep

pa
rt

.e
u
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tisztelt Olvasó! Ön a Néppárt újonnan induló, Szilágy megyei 
terjesztésű havi kiadványát tartja kezében. Azért ítéltük fontos-
nak e lap útnak indítását, mert elengedhetetlennek látjuk egy 
olyan sajtótermék létét, melyen keresztül közvetlenül is szólha-
tunk egymáshoz mi, partiumi, szilágysági magyarok. Olyan lap 
szerkesztését tűztük ki célunkul, amelyben helyet kaphatnak 
azok a hírek és írások is, melyek máshol a jól ismert országos és 
megyei médiaviszonyok miatt nem vagy csak kilúgozva jelen-
hetnek meg. hiánypótlónak szánjuk tehát lapunkat, melyet nem 
egy szűk csapat ír és szerkeszt, nem egy párt szócsöve és nem egy 
jól körülhatárolható politikusréteg felmagasztalását szolgálja. 
Mi nem szeretnénk cukormázasra színezni a valóságot, de söté-
tebbre sem festeni annál, amilyen. Célunk: az igaz szó terjeszté-
se érdek és haszon nélkül. Lapunkat a valódi egység megteremté-
sének szenteljük, hiszen mi nem pártegységben gondolkodunk, 
de hiszünk a nemzet együvé tartozásában, és abban, hogy klien-
túraépítés helyett a közösség építése a feladata a politikumnak. 
Lapunkban tehát olvashatnak majd faluriportokat, helyi tényfel-

táró írásokat éppúgy, mint beszá-
molókat erdélyi vagy Kárpát-me-
dencei eseményekről. Különös 
figyelmet fogunk szentelni az ön-
kényeskedő helyi „kiskirályok” 
és községi vagy városi elöljá-
rók viselt dolgainak, hogy többé 
egy visszaélés se maradjon rejtve 
csupán azért, mert az ezen kiski-
rályoknak kiszolgáltatott sajtó 
cinkosságot vállalva elhallgatja azokat. természetszerűleg be-
számolunk majd a Néppárt tevékenységéről, eredményeiről, küz-
delmeiről is. Bízunk benne, hogy lapunk elnyeri tetszését, és e ha-
sábokon lesz alkalmunk rendszeresen „találkozni”.

zatykó Gyula, 
az Erdélyi Magyar Néppárt 

partiumi régióelnöke

Előszó az Olvasóhoz

– Doktor úr, ön az Erdélyi Magyar Néppárt 
Szilágy megyei szervezetének tiszteletbeli 
elnöke, aki tavaly a parlamenti választásokkor 
a párt szenátorjelöltje is volt. Közéleti szerepvál-
lalása ugyanakkor a romániai demokrácia haj-
naláig nyúlik vissza, szinte negyedszázada képvi-
seli valamilyen szinten és formában a szilágysági 
magyarok érdekeit. Hogyan és mikor vert gyöke-
ret ebben a régióban a néppárt, és mi vezetett 
ehhez a nyilván szükségesnek vélt kifejlethez? 

– Vidékünkön több tényező együttes jelen-
léte járult hozzá a Néppárt megjelenéséhez. 
Először is az emberek csalódottsága, elége-
detlensége alapozta meg ezt az alternatívát. 
Az évek során egyre többen kezdtek tisztán 
látni, egyre többen jöttek rá, hogy a meglévő 
érdek- és közképviselet a mindenkori többsé-
gi hatalom hű kiszolgálója, kevésbé közössé-
günk érdekeinek védelmezője. Ahelyett, hogy 
az erdélyi magyarság gondjait karolták volna 
fel és közvetítették volna a román kormány-
hoz megoldás céljából, inkább a bukaresti 

elit határozatait, olykor kimondottan magya-
rellenes döntéseit magyarázták és fogadtat-
ták el közösségünkkel álságos módszerekkel, 
de az is megtörtént, hogy elhallgatták ezeket. 
Igazi komprádorokként működnek. (A spanyol 
eredetű kifejezés eredetileg a bennszülöttek-
től javakat felvásárló ügynököket, később az 
őslakosokat foglalkoztató gyarmatosítók mun-
kafelügyelőjét, végül a nyugati tőkések zsold-
jában álló helyi burzsoáziát jelölte.) 

Másodszor a Néppárt megjelenéséhez 
szükség volt egy maroknyi lelkes csapat meg-
létére is. Ők karolták fel az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács bővebb vezetőségének nagy-
váradi javaslatát és léptették életbe az EMNT 
Székelyudvarhelyi Országos Közgyűlésének 
pártalapító határozatát. A párt megjelenésé-
hez arra is szükség volt, hogy az RMDSZ belső 
harcai révén a kiutált tagok egy része mellénk 
álljon. A Magyar Polgári Párt Szász Jenő-féle 
vezetésének elhajlásai, kudarcai is segítettek. 

– Hogyan fogadták a szilágysági magyarok a 
demokráciakiteljesítő többpártrendszert?

– 2012. február 8-án alakult meg Zilahon a 
Néppárt Szilágy megyei szervezete. Akkor me-

Kísért a múlt, de építkezünk
 VILLÁMINTERJÚ DR. SÁNDOR JÓZSEFFEL

folytatása a 2. oldalon
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gyénkben nyolc helyi szervezet létezett. Jelen-
leg tizenöt működik, a következő magyarlakta 
településeken: Zilah, Somlyó, Kémer, Perecsen, 
Kraszna, Sarmaság, Ipp, Szilágycseh, Szilágy-
szeg, Magyarkecel, Varsolc, Haraklány, Kusaly, 
Szilágyballa, Középlak. A megyei szervezet 
elnöke Varga Gyula kémeri önkormányza-
ti képviselő, aki tavaly a törvényhozási válasz-
tásokon a párt Szilágy megyei képviselője-
löltje volt. Amúgy a 2012-es választásokon 
az általunk elért eredmények egyelőre szeré-
nyek, de a párt még mindig csak építkezik. A 
nyár eleji helyhatósági választásokon csak el-
fogadhatóan szerepeltünk: 9 önkormányzati 

képviselői helyet szereztünk az egész megyé-
ben. A 2012. december 9-i parlamenti válasz-
tásokon kimondottan gyengén szerepeltünk, 
sokkal több vokssal szerettünk volna hozzá-
járulni Néppárt országos eredményéhez. Vá-
lasztási szereplésünket azért említem kritikus 
hangnemben, hogy szemléltethessem azt az 
állításomat, hogy a szilágysági magyarok nem 
éppen tárt karokkal ölelik magukhoz a de-
mokráciát kiteljesítő többpártrendszert. Túl-
ságosan mély nyomott bennünk a kommunis-
ta és posztkommunista korszak, az elnyomás, 
a félelem, a régi viszonyrendszer és alávetett-
ség…

folytatás az 1. oldalról

Varga Gyula megyei elnök

Kísért a múlt, de...

A mai, újkori Szilágy megyében 2012 márci-
usában került sor először kihelyezett konzuli 
napra, mégpedig a tövisháti Szilágycsehben. 
Ezt további négy konzuli nap követte, Szilágy-
panitban, ismét Szilágycsehben, majd Zilahon 
és Szilágyperecsenben. Az elmúlt évben ösz-
szesen 288 honosítási dosszié került átadásra 
az öt konzuli nap alkalmával. 

A 2013-as év konzuli napokban már sokkal 
gazdagabb volt. Szinte havonta sikerült meg-
szervezni, de olyan is volt, hogy egy hónap-
ban két-három alkalommal is szükség volt a 
Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátu-
sának munkatársait meghívni, hogy átvegyék 
az összegyűlt aktákat az állampolgárságot ké-
relmezőktől. Idén eddig összesen tizenkét al-
kalommal tartottak konzuli napot az EMNT–
EMNP közreműködésével, egyszer-egyszer 
Szilágyerkeden, Szilágycsehben és Kémeren, 
kilencszer pedig a megyeszékhelyen, Zilahon. 
Ez évben 754 honosítási aktát vettek át a fő-
konzulátus munkatársai, ami 1441 személyt 
jelentett. Júliustól a konzuli napok alkalmával 
lehet magyar útlevelet is kérelmezni. Össze-
sen eddig 44 kettős állampolgár igényelt úti 
okmányt.

Konzuli napokon a képviseletről elhozzák 
a készen lévő anyakönyvi kivonatokat, lak-
címkártyákat, illetve az útleveleket, amit az 
igénylők személyesen vehetnek át a mega-
dott helyszíneken. Ezen alkalmakkor át lehet 

adni a magyarországi választásokon való 
részvételhez szükséges regisztrációs kérel-
meket is. A legközelebbi konzuli nap újfent 
Zilahon lesz, november 6-án, reggel 9 órától. 

Az EMNT–EMNP-iroda munkatársai szeretettel 
várják minden munkanapon az érdeklődőket, 
a konzuli napra jelentkezőket, a választási re-
gisztrációhoz segítséget kérőket.

Kihelyezett konzuli napok a Szilágyságban

Szeptember 4-én tisztújítás történt az Erdélyi Magyar Néppárt zilahi 
szervezetében. A Bercsényi (ma Andrei Şaguna) utcai székházban ösz-
szegyűlt városi küldöttek elnöknek az 59 éves, többek között jogász 
végzettségű Püsök Ferencet választották meg, aki legfontosabb felada-
tának a zilahi szervezet bővítése mellett az anyagi körülményeik miatt 
hátrányosabb helyzetben lévőknek nyújtandó jogi segítséget tekinti. 
Alelnöknek ifj. Tunyogi Ferencet, míg az elnökség következő tagjának 
Sándor József bőrgyógyász szakorvost választották.

Tisztújítás Zilahon 

Szilágycsehi panoráma
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Erősíteni és erősödni kell
Az EMNP Szilágy megyei szervezete Szilágy-

csehben tartotta bővített kihelyezett elnöksé-
gi gyűlését augusztus 17-én, mégpedig az er-
dészeti hivatal vadászházában. Az esemény 
az államalapító Szent István királyunkra való 
emlékezéssel és nemzeti ünnepünkkel esett 
egybe. 

A napirenden Varga Gyula elnöki beszámo-
lója mellett Baksai Károly csehi városi elnök 
köszöntőbeszéde, valamint a Szilágy megyei 
helyi szervezetek beszámolója is szerepelt a 
pártépítés tárgyában. Püsök Sándor Csaba 
zilahi református lelkipásztor, a Szilágy megyei 
EMNT elnöke Szent István király és a keresz-
tyénség címmel tartott előadást, Csomortányi 
István, a Partiumi Autonómiatanács elnöke a 
PAT célkitűzéseiről beszélt. 

A hozzászólásokat és vitát követően Tőkés 
László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő, a 
Néppárt védnöke mondott ünnepi záróbeszé-
det. Ebben kitért arra is, hogy meg kell hirdet-

ni a tagtoborzást, melynek érdekében ütem-
tervet kell kidolgozni, bátran meg kell szólítani 
mindenkit, mert a hétköznapi elfásultság és 

politikai passzivitás csak tetézi az erdélyi ma-
gyarság fogyásának, gyöngülésének égető 
gondját. Megfelelő figyelmet kell szentelni 
az EMNT és az egyház viszonyára, az Erdélyi 
Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt kap-
csolatára, az autonómia és az ország régiósí-
tásának kérdésére. Külön kielemezte a Zilahi 
Wesselényi Református Kollégium visszaszol-
gáltatásának elodázását. Felhívta a figyelmet 
az egyszerűsített honosítás, valamint a 2014. 
évi választásokon való részvétel fontosságára.

A gyűlésen Szilágy megye több településé-
ről 63 személy vett részt. A hozzászólók több-
sége fontosnak tartja és feladatának tekinti a 
párt erősítését, új tagok toborzását, valamint 
azt a célkitűzést, mely szerint a következő vá-
lasztáson polgármesterjelölteket indítson a 
Néppárt minden lehetséges településen.

A gyűlés szüneteiben zenekari muzsika és 
néptáncosok fellépése szórakoztatta a jelen-
levőket.

Az Európai Bizottság főtitkársága szeptem-
ber 16-án hozta nyilvánosságra elutasító vá-
laszát az Európai Népcsoportok Föderatív 
Uniója (FUEN) által benyújtott európai polgári 
kezdeményezés tárgyában.

A válasz indoklása önmagában sokatmon-
dó. Bár az uniót megalapozó szerződések 
védik a nyelvi és kulturális sokszínűséget és 
tiltják a valamely nemzeti kisebbséghez való 
tartozás alapján történő hátrányos megkü-
lönböztetést, mégsem alkotható európai jog-
szabály a fentebb említett értékek védelmé-
ben. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy bár ez 
év júniusában, a dél-tiroli Brixenben átadtuk 
saját kezdeményezésünk szövegét és az EB 
jogi szolgálatának negatív véleményezését, az 
RMDSZ szakértőinek nem sikerült olyan szö-
vegváltozatot alkotniuk, amelyet elfogadható-

nak nyilvánítanának Brüsszelben.
A jelenlegi az immár negyedik Brüsszeli visz-

szautasítás a nemzeti közösségek jogai érde-
kében indítandó polgári kezdeményezések 
ügyében.

A magyar–magyar szolidaritás, az európai 
kisebbségi szolidaritás és az autonómiáért 
történő közös fellépés lehetősége ilyen körül-
mények között újból felértékelődik.

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács továbbra is fenntart-
ja véleményét:

a. az európai polgári kezdeményezés 
ügyének nem szabad a politikai verseny áldo-
zatává válnia;

b. felkérjük Tőkés Lászlót, a Kárpát-meden-
cei Magyar Autonómiatanács (KMAT) elnökét, 
hogy hívja össze a Kárpát-medence magyar 

szervezeteinek vezetőit;
c. a magyar-magyar szolidaritás jegyé-

ben felkérjük az RMDSZ-t, hogy vizsgálja felül 
korábbi álláspontját, és vegyen részt a KMAT 
munkálatain egy közös európai polgári kezde-
ményezés megszövegezése érdekében.

Az európai intézmények közönyös, elutasító 
magatartását csakis közös európai összefogás-
sal lehet megváltoztatni.

Brüsszel-Kolozsvár, 2013. szeptember 17. 

Sándor Krisztina
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  

ügyvezető elnöke

Szilágyi zsolt
az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke

Nyilatkozat a FUEN által benyújtott európai 
polgári kezdeményezés elutasítása tárgyában
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Az egységes kétnyelvű autonóm partium 
régióért kerekeztek Margittára az Erdélyi 
Magyar Nemzeti tanács (EMNt) által létre-
hozott partiumi Autonómiatanács (pAt) va-
lamint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNp) 
szervezésében az önrendelkezés ügye 
mellett elkötelezett Bihar, Szatmár és 
Szilágy megyeiek. 

Az ötéves múltra visszatekintő biciklitúra a 
sport eszközével kívánja felhívni a figyelmet 
arra, hogy a Partium számára a területi és köz-
igazgatási önrendelkezés jelentene megoldást. 
A Partiumban élő 400 ezer magyar és 900 ezer 
román gondjai közösek, jó részük érti egymás 
nyelvét, és tiszteli a másik értékeit, ezért a meg-
oldás is közös: az egységes, kétnyelvű autonóm 
Partium régió. A biciklitúrán résztvevő mintegy 
száz kerekező ezt a gondolatot igyekezett el-
juttatni minél több emberhez az útközben ter-
jesztett szórólapok által. 

A kerékpározók több pihenőt tartottak az 
útba eső településeken, a rendelkezésükre 
álló idő függvényében több település neve-
zetességét is megtekintették. A Nagyvárad-
ról induló csapat többek között Paptamásiban 
is pihenőt tartott, ahol Bereczki András refor-
mátus lelkipásztor mondott áldást. Elismerés-
re méltó, hogy a váradi csapat tagjaként több 
gyermek is teljesítette a 65 kilométeres távot. 

A biciklitúra végállomásához érkezve, Mar-
gitta központjában találkoztak a különböző te-
lepülésekről érkező résztvevők, akik – amellett, 
hogy megosztották egymással az út élménye-
it – puzzle-elemekből kirakták a Partium térké-
pét, ezzel is emlékeztetve arra, hogy ők együtt 
alkotnak egy egészet.     

Csomortányi István, a PAT elnöke, a bicikli-
túra kezdeményezője a Margittára való megér-
kezésük után a sajtónak elmondta: „A Partiumi 
Autonómiatanács nem csupán a régió önálló-
ságáért, hanem a magyar autonómia elérésé-
ért küzd. Úgy gondoljuk, hogy a partiumi és 
a székelyföldi autonómiaküzdelmek egymást 
erősítik, ezért a mostani kerékpártúránkat a 
Maraton Székelyföldért elnevezésű hasonló fi-
gyelemfelkeltő akció folytatásának tekintjük. 
Jelképes értelemben átvettük a maraton részt-
vevőitől a stafétát, hogy két keréken tovább 
vigyük üzenetét a Partiumban.”   

A PAT elnöke örömét fejezte ki, hogy évről 
évre egyre többen csatlakoznak a biciklitúrá-
hoz, és ez azt mutatja, hogy partiumi autonó-
mia ügyének egyre nagyobb a támogatott-
sága. „Azt szeretnénk, hogy a magyar nyelv 
legyen hivatalos a Partiumban, továbbá hogy 
fejeződjön be a térség gazdasági kizsákmá-
nyolása, hiszen nem vagyunk Bukarest gyar-
mata!” – tette hozzá Csomortányi István, aki 
további hasonló figyelemfelkeltő akciókat he-

lyezett kilátásba annak érdekében, hogy ez az 
üzenet minél több emberhez eljusson.   

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt or-
szágos alelnöke Margittán köszöntötte a kerék-
pártúra résztvevőit, aki arra hívta fel a figyelmet: 
„az autonómia nem Bukarest könyöradomá-
nya, hanem egy jog. Nem csupán politikai, 
hanem gazdasági kérdés, és ezt egyértelmű-
síteni kell mindenki számára, aki ebben a régi-
óban él. Az autonómia megvalósulásával nem 
függenénk Bukaresttől és számos olyan prob-
lémára megoldást nyernénk, amelyek minden-
napjaink részét képezik” – hangsúlyozta a nép-
párti elöljáró. 

Az egész napos program zárásaképpen a bi-
ciklitúra résztvevői egy közös vacsorán vettek 
részt, majd kisbuszok szállították őket vissza. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács nem ért egyet az át-
alányadó bevezetésével, és határozottan tilta-
kozik a kormányzat minden adóemelési szán-
déka ellen.

Mint ismeretes, a román kormány egy új 
adófajtát, az átalányadót (románul: impozit 
forfetar) szándékozik bevezetni 2014. január 
elsejétől. Ez az adó a vendéglátói és turiszti-
kai iparágat, valamint az autószerelő és kar-
bantartó műhelyeket sújtaná. Az átalányadó 
alól mentesülnének azok a cégek, amelyeknek 
nagy az éves forgalmuk, illetve jelentős vagyo-
nuk, sok alkalmazottjuk van. Ezek többnyire 
multinacionális nagyvállalatok.

A román kormány kétségbeesésében úgy 
keres újabb bevételi forrásokat, hogy közben 

nagy károkat okoz a nemzetgazdaságnak. 
Még sokan emlékeznek a Boc-kormány idején 
bevezetett átalányadó kártékony hatására. 
Akkor több tíz ezer kisvállalkozás vált áldozatá-
ul a meggondolatlan pénzügyi intézkedésnek.

A mostani tervezet is ezt fogja előidéz-
ni, amennyiben elfogadják, várhatóan hatal-
mas, sok esetben végzetes károkat fog okozni 
az szolgáltatói ágazatnak, és több ezer ember 
válik majd munkanélkülivé. Vélhetően a fekete 
gazdaság irányába lépnek majd az ágazatban 
működő vállalkozók, hogy nyereségesen dol-
gozhassanak, márpedig a jogi keretek meg-
kerülése bizonytalanságba veti mind a mun-
káltatót, mind a munkavállalót. A tervezett 
intézkedés amellett, hogy kártékony, diszkri-
minatív is, hiszen a nagy, javarészt multinacio-

nális kézben lévő cégeket nem érintené.
Reméljük, hogy a román kormány átértéke-

li fiskális politikáját, és a kisvállalkozók, illetve 
a lakosság megsarcolása helyett az Európában 
egyre több államban bevezetett, a tehetős, 
többnyire a banki, illetve energiaszektorban 
tevékenykedő cégeket kötelezné nagyobb te-
hervállalásra.

Sokkal fontosabb lenne a gazdaság kifehé-
rítése, a terhek átcsoportosítása, a kisvállalko-
zók ösztönzése és az államháztartás kiadási ol-
dalának példás ellenőrzése.

zatykó Gyula alelnök,
Erdélyi Magyar Néppárt 

Mátis Jenő gazdasági alelnök,
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Két keréken népszerűsítették a 
partiumi autonómia gondolatát

Adóemelés és az átalányadó bevezetése helyett  
a román kormány csoportosítsa át a közterheket!

Szilágysomlyóról kerekeztek át Margittára
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Partiumi Minta-találkozó volt Tasnádon
A Szatmár megyei Tasnád városában tar-

tották meg szeptember 6–8. között az erdélyi 
Magyar Néppárt ifjúsági partnerszervezeté-
nek, a Mintának a partiumi régiótalálkozóját. 
Ezen közel harminc küldött vett részt Szatmár 
és Bihar megyékből. A háromnapos rendez-
vényen Nagytarna, Bélfenyér, Érkörtvélyes, Ér-
semjén, Nagyszalonta, Bogdánd és Tasnád te-
lepülések mintásai képviseltették magukat 
– számolt be róla Vass Tamás, a Minta partiumi 
régióért felelős országos alelnöke. 

Az első nap az ismerkedésé volt, majd szom-
baton megválasztották a területi vezetőket. 
A voksolás előtt Vass rövid beszédet intézett 
a jelenlévő 15 és 35 év közötti fiatalokhoz, ki-
emelve a szavazás fontosságát: „Figyeljünk 
oda, hogy ügyes, bátor, igaz, magyar érzelmű 
embereket válasszunk, olyanokat, akik erősek, 
kemények és az új egységben nem ismerik a 
félelmet, a gyűlölködést, a megalkuvást és a ki-
rekesztést.” 

Beszélt a fiatalokhoz Zatykó Gyula, a Néppárt 
partiumi régióelnöke is, aki elismerően szólt a 
jelenlévőkről, azokról, akiknek nem mindegy, 
hogy milyen jövőjük lesz, tenni akarnak, bele 
akarnak szólni a közügyekbe. Véleménye 
szerint az elmúlt húsz év az erdélyi magyar kö-
zösséget nem építette, hanem szétmorzsolta. 
Azok az emberek, akik külföldre mennek, talán 
gazdaságilag jobban állnak, mint azok, akik itt 
maradtak, azonban két dolog biztosan hiány-
zik az életükből: a szülőföld és a barátok. Majd 
hozzátette, hogy ezek az emberek gyökérte-
lenné válnak, s akinek nincs gyökere, azt úgy 
viszi a szél, hogy azt még nézni is rossz. Zatykó 
szerint nem a kivándorlásban rejlik életünk 
megoldása, de abban sem, hogy itt maradunk 
és nyomorgunk, hanem abban, hogy tenni 
akarunk azért, hogy a környezetünk megvál-

tozzon. Egy fecske nem csinál nyarat, mondják 
sokan, azonban gondoljunk arra, hogy Tőkés 
László annak idején olyan történelmi tettet 
hajtott végre, ami gyökeresen megváltoztatta 
az itt élők életét.

A régióelnök beszédében rámutatott a köz-
pénzekből történő lopásokra, hiszen Közép-Eu-
rópában egyedül csak Romániában kerül egy 
kilométer út leaszfaltozása a reális ár duplájá-
ba, a többi magánzsebekbe vándorol. Az adók 
Bukarestbe vándorolnak, és csak nagyon kis 
hányadukat utalják vissza a Partiumba, az ön-
kormányzatoknak, azonban ha egy föderális 
Romániában élnénk (mint amilyen Svájc, Auszt-
ria, Németország), akkor a gazdasági mutatók 
alapján kapnánk vissza mi is a közpénzeket. 
A partiumi, erdélyi nagy cégek Bukarestben 
adóznak, s az innen elvándorolt pénzösszegek 
további sorsa rejtély – magyarázta Zatykó.

  A Minta-tagok figyelmét felhívta arra is, 
hogy altalajkincseinket bukaresti vagy kül-
földi cégek aknázzák ki. Egy nagyon aktuális 

téma a verespataki aranybánya, ami szintén 
egy korrupciós ügy. A román államnak hatszá-
zalékos nyeresége lenne, azonban a cián itt 
maradna, és 150-200 év múlva is egy veszély-
forrást képezne. Egy 300 hektáros zagytározót 
hoznának létre, amibe 12 ezer tonna ciánt hal-
moznának fel. Egy embert 80 mg, 12 embert 1 
gramm, 12 ezer embert 1 kiló cianid öl meg, a 
tározóban pedig 12 millió kilót akarnak majd el-
helyezni – vázolta Zatykó, mondván: itt marad 
a szemét, a hasznot pedig elviszi Kanada, kü-
lönböző befektetőcsoportok, és nem utolsó 
sorban Bukarest.

A Szatmár megyei Minta elnökévé Balogh 
Róbertet, míg alelnöknek Vass Tamást válasz-
tották. A Bihar megyei elnök Balogh Csilla lett, 
alelnök pedig Pataki Attila. A szavazást köve-
tően Tőke Ervin, a Minta országos elnöke gra-
tulált az elnökségi tagoknak, biztosította őket 
támogatásáról. Ő Csíkszeredából utazott Tas-
nádra, hogy részt vegyen az ifjúsági szervezet 
partiumi küldöttgyűlésén.

– Az Erdélyi Magyar Néppártnak határozott 
álláspontja van az Erdélyi-érchegységbe, Veres-
patakra tervezett monstruózus beruházással 
kapcsolatban, ami talán már közismert: nincs 
szükség semminemű olyan bányaipari „fejlesz-
tésre”, ami minden vonatkozásában táj- és kör-
nyezetromboló, élettérszennyező, beláthatat-
lan kihatással az egész Kárpát-medencére, de 
tán még azon is túlra. Kormányzati tényezők 
szerint a romániai lakosság többsége támogatja 
a bányanyitást. Valóban így lenne? – tettük fel a 
kérdést zAtyKÓ GyULáNAK, a Néppárt Par-
tiumért felelős alelnökének.

– Ez szemenszedett hazugság, manipula-
tív propaganda, amit arra alapoznak, hogy az 
idegen érdekeltségű RMGC vállalat munkahe-
lyeket ígér és biztonságos technológiát. Ami a 
munkahelyeket illeti, több mehet tönkre, mint 
amennyi létrejön. A kiaknázás során olyan ci-
ántartalmú zagytározó alakul ki, melynek 
mérete a Velencei-tóéhoz hasonló. Három-
száz hektáron lep majd el mindent a ciános 
víz. Kipárolgása esőként hull vissza a környe-
zetre. A környéken több száz gazda és család-

ja él szarvasmarhatartásból. Ki fog vásárol-
ni ezektől a gazdáktól olyan tejet vagy húst, 
amelyik egy ciántartalmú tó környékén legelő 
állattól származik? Ki fog turistaként a család-
jával, a környékre látogatni tudván, hogy egy 
méregtelep van a környéken? Az aranybánya 
körülbelül másfél évtizedik üzemelne, adna 
munkát, míg a hatása több évtizedekre lehe-
tetlenítheti el a környékbeliek megélhetését. 
Ami a biztonságos technológiát illeti, abszo-
lút biztonság nincs. Soha nem lehet tudni, a 
természet milyen erővel támad, illetve mit bír 
ki a zagytározó gátja. Ha ez az emberi épít-
mény valamilyen előre nem látható okból át-
szakadna, ez rettenetes pusztítást okozna. El 
sem tudjuk képzelni, milyen hatása lenne az 
itt élő emberekre, de még a távolabbi környe-
zetre is, hosszú évtizedeken keresztül. Mindezt 
úgy vállalja az itt élő közösség, hogy a haszon 
tetemes része kimegy az országból. Ennek 
tükrében úgy gondoljuk, ilyen körülmények 
között nem szabad ennek a projektnek zöld 
utat adni.

Veszedelmes tervezgetés

Románia szinte minden nagyobb városában hetek 
óta zajlanak a kisebb-nagyobb tömegtüntetések 

a tervezett verespataki bányanyitás, valamint a 
regnáló kormányzat ellen. Az egész korrupt politikai 

osztály távozását és felelősségre vonását szorgal-
mazó demonstrálókat a különféle civil szervezetek 

hívják a terekre, miközben a politikai szervezetek 
többsége lapít. Az Erdélyi Magyar Néppárt segíti és 

támogatja az öntudatos kiállást, a szervezet vezetői 
és tagjai magánemberekként is rendszeresen élnek 

az állampolgári véleménynyilvánítás és tiltakozás 
jogával e közösségi alkalmakon
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Az Erdélyi Magyar Néppárt legfontosabb 
célja az erdélyi magyar autonómiatörekvések 
sikerre vitele, ennek rendeli alá politikai cselek-
vését.

A Ponta-kormány a magyarság számára hát-
rányos régiósítási elképzeléseinek gyakorlatba 
ültetésével az utóbbi évtizedek legveszélye-
sebb támadását indítja közösségünk ellen. 

A Székelyföld és a történelmi Partium 
magyar jellegét megőrizni, magyar közössé-
gének pedig jólétet és jövőképet adni csak 
úgy tudunk, ha ezek a történelmi országré-
szek sajátos jogállású – autonóm – közigaz-
gatási régiókként illeszkednek Románia te-
rületi-közigazgatási rendszerébe. Erre csak a 
magyar politikai szervezetek konszenzusával 
van remény. Több ízben is közös álláspont ki-
alakítására hívtuk az RMDSZ vezetőit, mivel 
csak együtt akadályozhatjuk meg Bukarest 
számunkra kedvezőtlen és veszélyes régiósítá-
si elképzeléseit.

Kezdeményezéseinket az RMDSZ vezetői 
válaszra sem méltatták. 

Nem támogatták a július 20-án Erdély 120 
településén megtartott tiltakozó megmozdu-
lást, mint ahogy korábban sem voltak part-
nerek a március 10-én Marosvásárhelyen a 
Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett 
Székely Szabadság Napjának megrendezésé-
ben.

A Néppárt július 20-án meghirdette az alá-
írásgyűjtést helyi népszavazások kezdeménye-
zésére a Székelyföld és a történelmi Partium 
autonóm közigazgatási régiók létrehozásáért. 
Nem titkolt célunk ezzel nyomást gyakorol-
ni a román kormányra, hogy módosítsa a szá-
munkra kedvezőtlen közigazgatási reform-ter-
veit, ugyanakkor üzenni az RMDSZ-többségű 

székelyföldi és partiumi települések elöljárói-
nak: kezdjék tervezni az illetékességi körükbe 
tartozó helyi népszavazás kiírását.

Egyértelműen megfogalmazott üzenetünk-
re a helyi elöljárók helyett az RMDSZ csúcsve-
zetői a maguk sajátos módján válaszoltak: az 
RMDSZ is aláírásgyűjtésbe kezd.

Az RMDSZ retorikája kétszínű és szándékai 
átláthatatlanok: miközben a Ponta-kormány a 
kihelyezett kormányhivatalok átszervezésével 
„lopakodó régiósítást” folytat és így készíti elő 
a Székelyföld és a Partium magyar közösségei-
nek olyan közigazgatási régióba való kénysze-
rítését, ahol végleg ellehetetlenül a magyar ér-
dekérvényesítés, addig a „hivatalos” magyar 
képviselet a közigazgatási és döntési hatás-
körök nélküli fejlesztési régiók ügyében gyűjt 
aláírást. Nekünk nem Bukaresti irányítású „fej-
lesztési” régiókra, hanem magyar autonóm 
közigazgatási egységekre, területi autonómiá-
ra van szükségünk!

Kinek az érdeke ez az akció? Kinek az elvá-
rása zavart kelteni, a közösség közvetlen poli-
tikai akaratnyilvánítását súlytalanítani, figyel-
mét az autonóm közigazgatási régiókról a 
súlytalan fejlesztési régiókra terelni, részvéte-
li kedvét lefárasztani, érdekérvényesítő képes-
ségét gyengíteni?

Vajon van-e e mögött (is) a közösségünk 
háta mögött a bukaresti baloldali hatalom-
mal kötött titkos paktum? Mi az ára és ki fizeti 
meg? Tartunk tőle, hogy nem a Victor Pontá-
val kormányra készülő csúcsvezetők, hanem 
ismét a jóhiszemű, de félrevezetett közösség.

Talán még nem reménytelen mindezt tisz-
tázni és ezekre a kérdésekre közösségünknek 
megnyugtató válaszokat adni. Minderre és 
az együttműködés, a közös cselekvés kerete-

inek kidolgozására alkalmas lehet az Erdélyi 
Magyar Egyeztető Fórum, amelynek összehí-
vását ismét kezdeményezzük.

Addig is a Néppárt kiveszi a részét a Székely 
Nemzeti Tanács által október 27-re meghirde-
tett Székelyek Nagy Menetelésének szervezé-
séből, és erre biztat minden politikai és társa-
dalmi szervezetet. 

Továbbá folytatja a megkezdett aláírásgyűj-
tést a Székelyföld és történelmi Partium köz-
igazgatási autonómiájáért.

Mert továbbra is hisszük: az autonómia a 
megoldás.

Kolozsvár, 2013. szeptember 26.

Az Erdélyi Magyar Néppárt  
elnöksége nevében
toró t. tibor elnök

Egyelőre elhalasztja az RMDSZ a magyar 
szempontból hátrányos régióátszervezé-
si tervek elleni, szeptember végére tervezett, 
nagyszabású utcai tüntetést – jelentette be a 
párt főtitkára. Ehelyett a három székely me-
gyében, valamint a Partiumban – Biharban, 
Szatmárban és Szilágyban – aláírásgyűjtés-
be kezd a helyi népszavazások kiírása érdeké-
ben, amelyeken az érintett megyék lakossága 
valószínűleg azt fejthetné ki, melyik régióhoz 
kíván tartozni. 

A döntés indoka tehát hivatalosan az, hogy 
a 2012-ben ellenzékbe szorult RMDSZ több 
fronton is offenzívát kíván folytatni a román 
kormány ellen a magyar szempontból elfo-
gadható gazdasági fejlesztési régiók kialakítá-
sa érdekében – e tekintetben a saját, tizenhat 
régiós elképzelését tekinti alapnak, miköz-
ben a közigazgatási régiók lehetőségét elveti. 
Mindemellett megjegyezte: részt vesznek 
mások által szervezett utcai megmozduláso-
kon – amíg azok „a magyar közösség érdeke-

it képviselik, és nem szolgálnak kampánycélt”.
Bizonyos szempontból érthető a szövetség 

döntése. Tüntetésből az utóbbi időben meg-
lehetősen sok volt, és még számos utcai meg-
mozdulást helyeztek kilátásba, ez pedig „tün-
tetésinflációt” eredményezhet, vagyis oda 
vezethet, hogy egyszerűen unalmassá, meg-
szokottá válnak a demonstrációk, amelyeket 
ennek nyomán a „címzett”, azaz a bukaresti 
hatalom sem vesz már komolyan. Ezért nem 
árt alternatív eszközökhöz nyúlni – a helyi 
népszavazás kiírásának követelése például 
ilyen eszköz lehet, hiszen a régiók kialakításá-
nál – amennyiben valóban a decentralizáció 
és a szubszidiaritás a cél – az érintett vidékek, 
megyék lakóinak véleményét kell figyelembe 
venni, nem pedig Bukarestből, a helyi szem-
pontokat figyelmen kívül hagyva kell meghúz-
ni a határokat. Ehhez pedig valóban jó eszköz 
az aláírásgyűjtés.

Másrészt viszont meglehetősen sántít az a 
megjegyzés, hogy csak olyan megmozdulá-

sokhoz csatlakozik az RMDSZ, amelyek „nem 
szolgálnak kampánycélokat.” Ez utóbbi megál-
lapítása ugyanis szubjektív: a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) által szervezett „nagy menete-
léshez” például csatlakozott a szövetség. Ami 
nem is csoda, hiszen az SZNT nem politikai 
párt, tehát nem közvetlen riválisa az RMDSZ-
nek. Az EMNT nyári tüntetéséhez viszont nem 
csatlakozott – mivel közvetlen politikai rivá-
lisról van szó, amelynek igazából még a lét-
jogosultságát sem ismeri el, ezért presztízs-
veszteségként értékelte volna, ha egy olyan 
megmozduláshoz adja a nevét, amelynek 
nem ő a kezdeményezője. 

Ez a hozzáállás ismét csak abból a logikából 
fakad, miszerint az RMDSZ kizárólag magának 
vindikálja a magyar közösség képviseletét, 
még akkor is, ha a választópolgárok egy – 
igaz, az RMDSZ-hez képest valóban kisebb – 
hányada már a riválisokat is legitimálta a vok-
saival. 

Fejlesztési régiók helyett autonóm 
közigazgatási régiókra kell aláírást gyűjteni!

A Néppárt elnöke október 5-én Élesden nyitotta
meg az új pártirodát. A Bihar megyei kisvárosban az

EMNT és EMNP közös székháza egyben a Sebes-Körös
völgyi magyarság egyik szórványközpontja is lesz

Lefújt RMDSZ-tüntetés: kampányok és akciók

folytatása a 8. oldalon
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Az autonóm Partiumi-régióért
dr. SzILáGyI FErENC a partiumi Au-

tonómiatanács alelnöke. A partiumi Ke-
resztény Egyetem oktatója, a debreceni 
Egyetem Földrajzi Intézetének kutatója. 
Elsőként vetette fel tudományos alapos-
sággal a partiumi Fejlesztési régió létjogo-
sultságát és az érmelléki/partiumi magyar-
ság autonómiájának lehetőségét.

– Ön szerint egyenlőségjelet lehet-e tenni a Par-
tiumi Fejlesztési Régió és a PAT által kezdeménye-
zett partiumi autonómiatörekvés között?

– Én nem tennék egyenlőségjelet. Szerin-
tem Románia jelenlegi regionális gazdaságfej-
lesztési felosztása ésszerűtlen, képtelen betöl-
teni azt a feladatot, amire hivatott lenne. Ezen 
a véleményen szerintem nagyon sokan oszto-
zunk. A Partium régióként nagyon könnyen 
definiálható, létjogosultsága megkérdője-
lezhetetlen. Két erős nemzeti közösség él itt 
együtt, számos kisebb csoporttal együtt, na-
gyobbrészt egymással keverten. Itt nem egy 
Székelyföld-típusú autonómiát tartok kézen-
fekvőnek. Sokkal inkább egy olyan regionális 
önrendelkezést, amelynek a működése a szim-
metrikus kétnyelvűség elve alapján szervező-
dik. A régión belül viszont vannak olyan terü-
letek, ahol ma még megvannak az adottságok 
egy területi jellegű magyar autonómiára is. 
Minden lehetőséget vizsgálunk.

– Léteznek erre működő modellek ma az 
Európai Unió területén? 

– A modellek kérdése érdekes és ellent-
mondásos is. Nagyon jók, mert bizonyos ta-
pasztalatok átvehetők, nagyon sok érvet szol-
gáltatnak a munkánkhoz. Másrészről ahány 
autonómia létezik, ugyanannyi modellről be-
szélhetünk, nemigen vannak közöttük egyfor-
mák. Ebből az is következik, hogy egyik sem 
vehető át teljes mértékben. Ez így természe-
tes is, hiszen minden vidék más adottságokkal, 
más kihívásokkal rendelkezik. Ha mindenkép-
pen párhuzamot kell keresni, a Partium Dél-Ti-
rollal vethető össze a leginkább. Az a történel-
mi régió is kevertlakosságú, jelenleg két megye 
alkotja, az egyik olasz nyelvű, a másik vegyes, 
de német többségű. A két megye együtt alkot 
autonóm tartományt. Ez itt nálunk is működ-
hetne.

– Egyik első célkitűzésként a Partium hatá-
rainak, illetve a Partium jelképeinek (zászló és 
címer) javaslati szintű kidolgozását jelölték meg. 
Ebbe az irányba történtek már lépések?

– A Partiumi-régió határainak tisztázása a 
legelső operatív tevékenysége a PAT-nak. Leg-
utóbb az elnökségi ülésen beszéltünk róla, s a 
határvonalat illetően 95 százalékban konszen-
zus van. Ugyanakkor nem kívánunk kilépni a 
Néppárt és az EMNT által elfogadott régióal-
kotási keretből. Javaslatunk megfelel az em-
lített programdokumentum hármasszabá-
lyának (identitás, térszerkezeti kapcsolatok, 
régiós központok szerepe), de nem feledke-
zünk meg arról sem, hogy a bizonytalan von-
záskörzetű határtérségekben a közösségi 
akarat figyelembe vételét ígértük. Javaslatun-
kat még az idén publikálni fogjuk.

– Ön szerint miért van szüksége ennek a tér-

ségnek, amely soha nem volt önálló adminiszt-
ratív entitás, zászlóra és címerre?

– A Partium valóban nem volt egy koher-
ens tartomány-jellegű térség, egységes irányí-
tással és szimbólumokkal. Inkább gyűjtőneve 
volt az országrész vármegyéinek. Ugyanakkor 
más jellemzői mégis egy nagyrégió kialakulá-
sa irányába mutattak/mutatnak. A szimbólu-
mok rendkívül fontosak a hétköznapokban. 
Gyakran tapasztaljuk, milyen jó és rossz in-
dulatokat válthatnak ki. Ezért nagyon óvato-
san kell ehhez a kérdéshez közelíteni. Nyilván 
nagy előny lenne egy történelmi hivatkozási 
alap, hiszen a szimbólumok az idővel neme-
sednek, de annak is tudatában kell lenni, hogy 
a ma patinásnak számító címerek, zászlók a 
múltban valamikor újnak számítottak, azokat 
is megalkották valakik. Ha komolyan vesszük 
a régióépítési elképzeléseinket, meg kell ta-
lálnunk a magunk jelképeit. Ez a kérdés nem 
megkerülhető. Olyan jelképekre van szüksé-
günk, amelyek kifejezik ennek a területnek a 

gyökereit, jelenkori funkcióját, az itt élők lelkü-
letét és mindenki számára elfogadható. 

– Kényes kérdésről beszélünk, hiszen a partiu-
mi románságnak nincs partiumi öntudata, véle-
ményvezéreik pedig gyakran el is határolódnak 
ettől a megnevezéstől, helyette a Körös-vidé-
kit (Crişana) hangoztatják előszeretettel. Létezik 
valamilyen szintű párbeszéd a románság kép-
viselőivel, hogy a térségben élők előbb-utóbb 
egységesen tudjanak fellépni az olyan fajsúlyos 
kérdésekben, mint például a román kormány ré-
giósítási terve, amely a jelen állás szerint az itt élő 
valamennyi nemzetiség számára egyaránt hát-
rányos?

– A partiumi magyar és a Körös-vidéki 
román öntudat szerintem összeegyeztethető. 
El tudom képzelni a párhuzamos névhaszná-
latot, amire számos példa létezik ma Európá-
ban. Egy konkrét példa: a német Süd-Tirol és 
az olasz Alto-Adige ugyanazt a területet fedi 
le, és mindkettő hivatalos. Tudomásom szerint 
a Nagyvárad központú régió kérdésében kon-
szenzus van a helyi politikai szereplők között, 
még ha látványos együttműködés nincs is. Ezt 
a politikai szervezeteknek kellene felvállalniuk.

– A tervezett tájékoztató anyagok a magyar 
mellett megjelennek majd román, illetve angol 
nyelven is? Utóbbi ugyebár azért is fontos, hogy 
az EU, illetve más fórumok is első kézből tájéko-
zódhassanak a partiumiak helyzetéről, jövőbeni 
elképzeléseiről.

– Mindenképpen jó példa és iránymuta-
tó ebben a témában a közelmúltban bemu-
tatott infógrafika, melyet a Bálványosi Intézet 
készített az autonómia témájában. Ez egysé-
ges arculattal három nyelven készült (magyar, 
román, angol). Ezt az utat kívánjuk folytatni. 
Még fontosabb a közvetlen kapcsolat a közös-
ségeinkkel. Erre kiváló alkalom lesz a szeptem-
ber 28-i biciklis rendezvényünk, melynek vég-
pontja Margitta. Négy irányból érkeznek majd 
azok az emberek, akik hisznek a Partiumi-régi-
óban és vállalják a kerékpározás fáradalmait is, 
hogy felhívják a figyelmet erre az ügyre.
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Ismét érdemes kihangsúlyozni, mennyi-
re szubjektív annak a megítélése, mi minősül 
kampányeseménynek. Az RMDSZ akciója 
például nyugodtan tekinthető annak is – kö-
zelednek az európai parlamenti választá-
sok, ezért a tüntetéseken túlmutató akciók-
ra is szükség van, olyan kezdeményezésekre, 
amelyek olyan színben tüntetik föl, mintha 
érdemben tenne valamit. A referendumok 
kérése ilyen akció lehet – miközben a kikény-
szerítésükre kezdeményezett aláírásgyűjtés 
kiválóan alkalmas a szavazóbázisról meglévő 
adatok frissítésére. (Mint ahogy az minden 
egyes, választások előtti aláírásgyűjtési akció 
és minden párt esetében történni szokott). 
Ráadásul a szövetség közleményében maga 
ismeri el, hogy az aláírásgyűjtési akció „jó lehe-
tőség a szövetség álláspontjának, elképzelésé-
nek a népszerűsítésére.” Ez pedig mi másként 
értelmezhető, mint hogy az RMDSZ alig több 
mint fél évvel az EP-választások előtt kampá-
nyakció során hinti az álláspontját?

Félreértés ne essék: nem a helyi referendu-
mok kiírásának kezdeményezése a probléma, 
sőt a kezdeményezés üdvözlendő. Ugyanak-
kor a körítés, az, hogy önkényesen, saját politi-
kai szempontok alapján minősítik kampányak-
ciónak vagy nem kampányakciónak a többi 
magyar szervezet által a közigazgatási átszer-
vezés ellen szervezett megmozdulásokat – mi-
közben az ő kezdeményezésük sem mentes a 
kampányelemektől –, sokat levon az akció hi-
telességéből, és a közös célokért történő ösz-
szefogás esélyeit is rontja. Márpedig ez az, ami 
a legkevésbé szolgálja a magyar közösség ér-
dekeit.

(Mensura Transylvanica)

folytatás a 6. oldalról

Lefújt...Partiumi gazdák Magyarország 
legnagyobb agrárseregszemléjén

Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete és az 
Erdélyi Magyar Néppárt szervezésében több 
mint száz partiumi gazda utazott szeptember 
21-én Budapestre, a 76. alkalommal megszer-
vezett Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításra (OMÉK). 

Az Arad, Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből 
érkező gazdák a huszonegyedik század köve-
telményeinek megfelelő modern mezőgaz-
dasági gépekkel, állatgazdálkodási, kertésze-
ti és élelmiszeripari termékekkel és a legújabb 
technológiát alkalmazó erőgépekkel ismer-
kedhettek meg. Az újdonság erejével ható 
megoldások közül a leginkább azok keltették 
fel a gazdák figyelmét, amelyek kevés befekte-
téssel itthon is alkalmazhatóak. Mindezen felül 
különféle élelmiszerek elkészítésének gyártási 
folyamát is figyelemmel kísérhették a résztve-
vők, és meg is kóstolhatták az elkészült étele-
ket.

A delegációt Zatykó Gyula, az Erdélyi 
Magyar Néppárt alelnöke, Csomortányi István 
partiumi szervezési igazgató, valamint helyi 
néppárti elnökök kísérték el, illetve Mátis Jenő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gazdasági 
ügyekért felelős alelnöke.

A Magyarország legjelentősebb, öt napon 

át tartó agrárseregszemléje keretében meg-
tartották a Kárpát-medencei Magyar Gazdák 
Egyeztető Fórumának soron következő gyű-
lését. A jelenlévőknek alkalmuk nyílt a Kár-
pát-medencei magyar gazdaszervezetek kép-
viselőivel találkozni, ugyanakkor a magyar 
Vidékfejlesztési Minisztérium határon túliak-
ra vonatkozó elképzeléseiről is egyeztettek. 
A közelmúltban alakult fórum a határon túli 
magyarlakta területek integrált gazdaságfej-
lesztéséhez, illetve a határon átívelő agrár-
gazdasági együttműködéshez kíván hozzájá-
rulni. Ennek szegmensét képezi az Erdélyben 
is körvonalazódó falugazdász-hálózat, amely 
a magyar vidékfejlesztési, valamint a nem-
zetgazdasági tárca és a Kárpát Régió Üzleti 
Hálózat Zrt. együttműködésének köszönhe-
tően alakul meg azzal a céllal, hogy anyanyel-
vű szaktanácsadással és a pályázatokra való fi-
gyelemfelhívással segítse a magyar gazdákat.

Ezen célok mentén valósulhatott meg a 
partiumi gazdák részvétele a budapesti kiállí-
táson, mely hasznos tapasztalatnak bizonyult 
minden résztvevő számára.


