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az aradi tizenháromra emlékeztek

Az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnéme-
ti szervezetének új elnökévé András Mihály 
Imrét választották, aki szelíd alázattal és jel-
lemes elkötelezettséggel szándékszik majd 
megvalósítani programját.

3. oldal

A szatmárnémeti polgármesteri hivatal visz-
szavonta az EMNP október 6-ai területfogla-
lási engedélyét. A Szatmár megyei szervezet 
fontolgatja, hogy közigazgatási pert indít az 
önkormányzat ellen hivatali visszaélés címén.

6. oldal

Az egységes kétnyelvű autonóm Partium 
régióért kerekeztek Margittára az EMNT 
által létrehozott Partiumi Autonómiatanács 
(PAT), valamint az EMNP szervezésében az 
önrendelkezés ügye mellett elkötelezett 
Szatmár, Bihar és Szilágy megyeiek.
7. oldal

Új elnöke van a Néppártnak 
a megyeszékhelyen

visszavonták az EMNp 
területfoglalási engedélyét

Két keréken népszerűsítették 
a partiumi autonómiát

az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti tanács Szatmár megyei 
szervezetei számos szimpatizáns jelen-
létében emlékeztek meg az aradi vérta-
núkról október 6-án a két szervezet kö-
zös székházában. 

Azért ott, mert a szatmárnémeti Zárda 
templom falán található Gonzeczky-táb-
lánál nem lehetett: a város vezetősége 
visszavonta a már korábban megadott 
területfoglalási engedélyt, vélhetően poli-
tikai aknamunka hatására. Az EMNP ez év 
szeptember 2-án területfoglalási kérelmet 
adott le a polgármesteri hivatalban, az aradi 
vértanúkra való október 6-ai megemlékezés 
helyszíneként a zárdatemplom előtti teret 
jelölve meg. Ezt az elöljáróság jóváhagyta, 
amit átiratban közölt is a Néppárt képviselői-
vel, majd a beleegyezést aznap vissza is vonta.

Az EMNP székházban megtartott ünnepi 
megemlékezést Veres Kupán Enikő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács Szatmár me-
gyei szervezetének elnöke, a Néppárt egyik 
megyei alelnöke nyitotta meg. Beszédében 
kiemelte, hogy a 13 aradi vértanú lélekben, 
eszmeiségben, mentalitásban és erkölcsi 
szinten magyar volt. Életüket, utolsó napja-
ikat, óráikat tanulmányozva láthatjuk, hogy 

az Isten, család és a haza voltak számukra a 
legfontosabbak. Majd kitért a Vécsey család 
drámájára, arra, hogy az apának többet jelen-
tett a hatalom iránti lojalitás, mint a fia élete. 
Az idősebb gróf Vécseyt öngyilkosnak tekin-
ti, aki fanatikus császárhűségével elpusztí-
totta saját lelkét és apai szeretetét. Ez kicseng 
abból, hogy kitagadta és megvetette a fiát, 
mert az a császár ellen merészelt lázadni. 

Korunkban nemigen találkozunk hősökkel, 
pedig milyen jó lenne és mennyivel mél-
tóbb utódoknak tekinthetnénk magunkat, 
ha tiszteletben tudnánk tartani egymást, 
ha közösségünk érdekeit szolgálnánk, és 
nemzetünk érdeke mindenek előtt áll-
na – tette hozzá az EMNT helyi vezetője.

folytatása a 4-5. oldalon
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Az Erdélyi Magyar Néppárt legfontosabb 
célja az erdélyi magyar autonómiatörekvé-
sek sikerre vitele, ennek rendeli alá politikai 
cselekvését. A Ponta-kormány a magyarság 
számára hátrányos régiósítási elképzelése-
inek gyakorlatba ültetésével az utóbbi év-
tizedek legveszélyesebb támadását indítja 
közösségünk ellen. 

A Székelyföld és a történelmi Partium ma-
gyar jellegét megőrizni, magyar közösségé-
nek pedig jólétet és jövőképet adni csak úgy 
tudunk, ha ezek a történelmi országrészek 
sajátos jogállású – autonóm – közigazgatási 
régiókként illeszkednek Románia területi-
közigazgatási rendszerébe. Erre csak a ma-
gyar 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 régió-
sítási elképzeléseit.Kezdeményezéseinket az 
RMDSZ vezetői válaszra sem méltatták. 

Nem támogatták a július 20-án Erdély 120 
településén megtartott tiltakozó megmoz-
dulást, mint ahogy korábban sem voltak 
partnerek a március 10-én Marosvásárhe-
lyen a Székely Nemzeti Tanács által kezde-
ményezett Székely Szabadság Napjának 
megrendezésében.
A Néppárt július 20-án meghirdette az alá-
írásgyűjtést helyi népszavazások kezdemé-
nyezésére a Székelyföld és a történelmi Par-
tium autonóm közigazgatási régiók létreho-

zásáért. Nem titkolt célunk ezzel nyomást 
gyakorolni a román kormányra, hogy mó-
dosítsa a számunkra kedvezőtlen közigaz-
gatási reform-terveit, ugyanakkor üzenni az 
RMDSZ-többségű székelyföldi és partiumi 
települések elöljáróinak: kezdjék tervezni az 
illetékességi körükbe tartozó helyi népsza-
vazás kiírását.

Egyértelműen megfogalmazott üzene-
tünkre a helyi elöljárók helyett az RMDSZ 
csúcsvezetői a maguk sajátos módján vála-
szoltak: az RMDSZ is aláírásgyűjtésbe kezd.
Az RMDSZ retorikája kétszínű és szándékai 
átláthatatlanok: miközben a Ponta-kormány 
a kihelyezett kormányhivatalok átszerve-
zésével „lopakodó régiósítást” folytat és így 
készíti elő a Székelyföld és a Partium magyar 
közösségeinek olyan közigazgatási régióba 
való kényszerítését, ahol végleg ellehetet-
lenül a magyar érdekérvényesítés, addig a 
„hivatalos” magyar képviselet a közigazga-
tási és döntési hatáskörök nélküli fejlesztési 
régiók ügyében gyűjt aláírást. 

Nekünk nem Bukaresti irányítású „fejlesz-
tési” régiókra, hanem magyar autonóm köz-
igazgatási egységekre, területi autonómiára 
van szükségünk!
Kinek az érdeke ez az akció? Kinek az elvá-
rása zavart kelteni, a közösség közvetlen 
politikai akaratnyilvánítását súlytalanítani, 
figyelmét az autonóm közigazgatási régi-
ókról a súlytalan fejlesztési régiókra terelni, 
részvételi kedvét lefárasztani, érdekérvé-

nyesítő képességét 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 
Pontával kormányra készülő csúcsvezetők, 
hanem ismét a jóhiszemű, de félrevezetett 
közösség.

Talán még nem reménytelen mindezt tisz-
tázni és ezekre a kérdésekre közösségünk-
nek megnyugtató válaszokat adni. Minder-
re és az együttműködés, a közös cselekvés 
kereteinek kidolgozására alkalmas lehet az 
Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum, amelynek 
összehívását ismét kezdeményezzük.
Addig is a Néppárt kiveszi a részét a Székely 
Nemzeti Tanács által október 27-re meghir-
detett Székelyek Nagy Menetelésének szer-
vezéséből, és erre biztat minden politikai és 
társadalmi szervezetet. 

Továbbá folytatja a megkezdett aláírás-
gyűjtést a Székelyföld és történelmi Partium 
közigazgatási autonómiájáért.
Mert továbbra is hisszük: az autonómia a 
megoldás.

Kolozsvár, 2013. szeptember 26.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöksége nevében

toró t. tibor 
elnök

Fejlesztési régiók helyett autonóm 
közigazgatási régiókra kell aláírást gyűjteni

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

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács nem ért egyet az 
átalányadó bevezetésével, és határozottan 
tiltakozik a kormányzat minden adóemelési 
szándéka ellen. Mint ismeretes, a román kor-
mány egy új adófajtát, az átalányadót (romá-
nul: impozit forfetar) szándékozik bevezetni 
2014. január elsejétől. Ez az adó a vendéglá-
tói és turisztikai iparágat, valamint az autó-
szerelő és karbantartó műhelyeket sújtaná. 
Az átalányadó alól mentesülnének azok a 
cégek, amelyeknek nagy az éves forgalmuk, 
illetve jelentős vagyonuk, sok alkalmazott-
juk van. Ezek többnyire multinacionális 
nagyvállalatok.A román kormány kétségbe-
esésében úgy keres újabb bevételi forráso-
kat, hogy közben nagy károkat okoz a nem-
zetgazdaságnak. Még sokan emlékeznek a 

Boc-kormány idején bevezetett átalányadó 
kártékony hatására. Akkor több tíz ezer kis-
vállalkozás vált áldozatául a meggondolat-
lan pénzügyi intézkedésnek.

A mostani tervezet is ezt fogja előidézni, 
amennyiben elfogadják, várhatóan hatal-
mas, sok esetben végzetes károkat fog okoz-
ni az szolgáltatói ágazatnak, és több ezer 
ember válik majd munkanélkülivé. Vélhető-
en a fekete gazdaság irányába lépnek majd 
az ágazatban működő vállalkozók, hogy 
nyereségesen dolgozhassanak, márpedig a 
jogi keretek megkerülése bizonytalanságba 
veti mind a munkáltatót, mind a munkavál-
lalót. A tervezett intézkedés amellett, hogy 
kártékony, diszkriminatív is, hiszen a nagy, 
javarészt multinacionális kézben lévő cége-
ket nem érintené. Reméljük, hogy a román 

kormány átértékeli fiskális politikáját, és a 
kisvállalkozók, illetve a lakosság megsarco-
lása helyett az Európában egyre több állam-
ban bevezetett, a tehetős, többnyire a banki, 
illetve energiaszektorban tevékenykedő cé-
geket kötelezné nagyobb tehervállalásra.
Sokkal fontosabb lenne a gazdaság kifehérí-
tése, a terhek átcsoportosítása, a kisvállalko-
zók ösztönzése és az államháztartás kiadási 
oldalának példás ellenőrzése.

zatykó gyula
Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnök

Mátis jenő
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

gazdasági alelnök
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Új elnöke van a szatmárnémeti szervezetnek
Az EMNP szatmárnémeti szervezetének új elnökévé András Mihály Imrét választották, aki szelíd alázattal és 
jellemes elkötelezettséggel szándékszik majd megvalósítani programját.

Október 8-án az Árpád utcai székházában 
új elnököt választott az Erdélyi Magyar Nép-
párt szatmárnémeti szervezete. Az esemé-
nyen jelen volt Zatykó Gyula, az EMNP par-
tiumi régióelnöke, aki azt kérte a jelenlévők-

től, hogy olyan elnököt jelöljenek, aki tenni 
akar a megyeközpont lakosságáért. Olyan 
vezetőt válasszanak, aki építi majd a kö-
zösséget, aki tud közelíteni az emberekhez. 
Beszédében kitért arra, hogy az EMNP-nek 
van saját újságja, ahol azt lehet elmondani, 
ami a szívünket nyomja. Mivel ellenzéki párt 
vagyunk, nem kell megfeleljünk senkinek, 
így a szatmári emberek is leírhatják kendő-
zetlen véleményüket a lapban –   mondta a 
régióelnök. 
 
Miénk itt a tér
 

Felháborítónak tartotta, hogy az EMNP ok-
tóber 6-ai területfoglalási kérelmét gyaláza-

tos módon visszautasította Szatmárnémeti 
önkormányzata, azonban arra buzdította a 
jelenlévőket, hogy nem szabad meghátrál-
niuk a hatalom packázásai miatt, s ahogy az 
LGT zenekar is énekelte, „miénk itt a tér”, új-

ból és újból ki kell vonulni az utcákra, terek-
re, hogy véleményünket szabadon hirdet-
hessük. Jogunk van kimenni az utcára, nem 
szabad hagyni, hogy kirekesszenek bennün-
ket a terekről, ezek a jogok járnak nekünk – 
hangsúlyozta ki Zatykó.
 
Be kell lépni a politikába
 

Aki változtatni akar saját és hozzátartozói 
életén, annak be kell lépnie a politikába – 
folytatta beszédét a régióelnök, majd hoz-
zátette, hogy ez nem egy könnyű út, de ke-
mény munkával megvalósítható. Az EMNP a 
megmaradást az autonómián keresztül látja, 
ezért egy kétnyelvű Partiumban gondolko-

dik. Zatykó elmondása szerint Románia egy 
föderális országgá kell váljon, hogy Erdély s 
a Partium erőforrásaival az itt élő emberek 
rendelkezzenek.  Beruházásokra, autópá-
lyákra van szükség, hogy a gazdaság fejlőd-

hessen. A közpénzek Bukarestbe vándorol-
nak, és csak nagyon kevés százalékát utalják 
vissza a Partiumba, azonban ha mi egy fö-
deratív Romániában élnénk (mint amilyen 
Svájc, Ausztria, Németország), akkor a tel-
jesítményünk, a gazdasági mutatók alapján 
részesülnénk a javakból, és nem politikai 
vagy egyéb szempontok szerint – mutatott 
rá a régióelnök.
 
Új elnök
 

A választásra 20 küldött volt jogosult, akik 
16 igennel, 2 nemmel és 2 tartózkodással 
megválasztották az új helyi elnököt Mihály 
András Imre személyében. Az EMNP Szat-
márnémeti szervezetének új elnöke megkö-
szönte a szavazók bizalmát, és biztosította a 
jelenlévőket arról, hogy mindent megtesz 
a megyeközpont lakosságáért. „Bizalma-
tok kötelez, ugyanakkor szintén kötelez a 
magyarságtudatom, mélyen átélt nemzeti 
önérzetem” – mondta az új elnök. Röviden 
vázolta elnöki programját, amelyet sze-
líd alázattal és jellemes elkötelezettséggel 
szándékszik majd megvalósítani. 
A tisztújításon részt vevők megválasztották 
a városi szervezet alelnökét is Kiszner Csa-
ba István személyében, majd az elnökségi 
tagokat. Déry Ferenc, Székely Károly Róbert 
és Nagy István kaptak bizalmat.

Az EMNP szatmárnémeti városi szervezetének új elnöksége

Zatykó Gyula a lakosságért tenni akaró elnök 
megválasztását szorgalmazta
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több helyszínen is megemlékeztek
folytatás az 1. oldalról

Keresztesi Csaba történész „Az aradi 13 
és akikről elfeledkeztek” című előadásában 
gondolatban visszaröpítette az EMNT-EM-
NP-székházban megjelenteket 1848 ta-
vaszára, amikor mindenki azt hitte, hogy 
az osztrákok a kibékülés felé haljanak. Ez 

azonban nem így történt. Az osztrákok el-
sődleges dolga az volt, hogy a magyar ha-
zafiságot kiirtsa – hangsúlyozta a történe-
lemtudományok doktora. A bécsi kamarilla 
bosszúra készült, és egy olyan emberre volt 
szüksége, aki nem irtózik a vérontástól, a 
tömeges gyilkosságoktól. Julius Jacob von 
Haynau osztrák főtiszt személyében meg is 
találták azt az embert, aki által az 1848-49-
es forradalmat és szabadságharcot követő 
megfélemlítést véghez is tudták vinni. Ő lett 
az élet és a halál ura. Pszichológusok szerint 
Haynau, a „bresciai hiéna” fő alaptermészete 
a kegyetlenség volt. Egy olyan személy, aki 
képes volt a harctéren elesett ember mellett 
állni és gyönyörködni a haláltusájában – ma-
gyarázta a történész. Máskor azonban képes 
volt együtt sírni a bajbajutottakkal, tehát 
olyan jellemmel rendelkezett, amely képes 
volt együttérzést tanúsítani. De amikor ki-
borult, akkor a legapróbb vétekért is bitófá-
ra küldött embereket. 
 
Utolsó mondatok
 

A történész előadásában felsorolta a 13 
aradi vértanú kivégzésük előtt elhangzott 
utolsó mondatait. Leiningen-Westerburg 
Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja a 

hóhérok munkáját.” Damjanich János: „Le-
győztük a halált, mert bármikor készek vol-
tunk elviselni azt.” Török Ignác: „Nemsokára 
Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Éle-
tem parányi súly csupán, de tudom, hogy 
mindig csak Őt szolgáltam.” Aulich Lajos: 
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szol-
gáltam. És halálommal is szolgálni fogok. 

Forrón szeretett magyar népem és hazám, 
tudom, megértik azt a szolgálatot.” Vécsey 
Károly: „Isten adta a szívet, lelket nekem, 
amely népem és hazám szolgálatáért lán-
golt.” Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen 
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében 
érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák 
tövében kell forradalmárrá érni a magyar lel-
keknek.” Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök 
kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt 

hazám szolgálata.” Nagysándor József: „De 
rettenetes volna most az elmúlásra gondol-
ni, ha semmit sem tettem volna az életem-
ben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy 
hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” Kne-
zić Károly: „Milyen különös, hogy Haynau 
bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak 
az ördög keverhette így össze a kártyákat.” 
Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, 
ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom 
jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új for-
radalmi embersége söpörheti el ezt az átko-
zott, meghasonlott világot.” Kiss Ernő: „Iste-
nem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a ma-
gyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a 
szívük és a hazáé az életük!” Lahner György: 
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az 
isteni áldozat mellett oly törpe az én áldoza-
tom.” Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség 
dühös bosszúja juttatott ide.” 
 
akikről elfeledkeztek
 

Október 6-án nem csak az aradi vértanúk-
ra kell, hogy emlékezzünk, hanem mind-
azokra, akik e véres megfélemlítő akciónak 
áldozataivá váltak. Emlékeznünk kell többek 
között Lenkey János honvéd tábornokra, 
akit ott találunk azok között, akik 1849. au-
gusztus 13-án letették a fegyvert a cári csa-
patok főparancsnoka, Paszkijevics herceg 
előtt. Lenkey és társai sorsa fölött azonban 
nem a cári tábornok , hanem a véreskezű 
osztrák Haynau döntött. 1849. augusztus 
27-én, mintegy két héttel a világosi fegyver-
letétel után, tábornoktársaival egy csoport-
ba vonva, Aradon őt is a császári és királyi 
rendkívüli hadbíróság elé állították.
 

Szatmárnémetiben Petőfi Sándor szobrát is megkoszorúzták az EMNP és 
EMNT tagjai és szimpatizánsai

Nagykárolyban a Kossuth-kertben tartották a megemlékezést
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a szabadságharc aradi vértanúiról
Nem csak magyarok

Október 20-án Haynau Pesttel volt elfog-
lalva. Három, a magyar szabadságért küzdő 
nem magyar származású tisztet vezettek az 
akasztófa alá – magyarázta Keresztesi. A csá-
szári és királyi haditörvényszék halálra ítélte 
németországi Aachenben született Peter 
Giron alezredest. Vele együtt végezték ki a 
lengyel Mieczyslaw Woroniecki herceget, 
valamint Karol d’Abancourt de Franqueville 
századost, aki francia neve ellenére szintén 
lengyel volt. A történész majd kitért október 
24-re, amikor Pesten kivégezték Szacsvay 
Imre ifjú bihari képviselőt, aki maga nem 
is harcolt az osztrákok ellen. Ő a debreceni 
országgyűlés jegyzőjeként a Függetlenségi 
Nyilatkozat megszerkesztésében, szövege-

zésében vett részt tevékenyen, ő olvasta fel, 
és többedmagával alá is írta. Ahogy később 
Katona Mihály váradi költő írta: „Csak egy 
tollvonás volt bűne.” 
A történelmi visszatekintőt követően László 
Zita színművész tartott verses előadást. Az 
EMNP–EMNT-székháztól indulva az ünnep-
lők megkoszorúzták Kossuth Lajos emléksír-
ját, majd Petőfi Sándor szobrát és végül 
Gonzeczky János emléktábláját.
Október 6-án szintén ünnepi megemléke-
zést tartottak Nagykárolyban, Tasnádon, 
Börvelyben, valamint Bogdándon is. 
 
Nagykároly 
 

Itt délután az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács és az Erdélyi Magyar Néppárt nagyká-
rolyi szervezetei tartottak ünnepi megem-
lékezést a Kossuth-kertben. Az alkalomra 
verses-zenés összeállítással készültek Lász-
lóffy Csaba kaplonyi pedagógus diákjai. A 

kaplonyi Fényi István Általános Iskola 15 
diákja által bemutatott, mintegy húszperces 
műsor keretében költemények hangzottak 
el, valamint a tábornokok utolsó gondolata-
it is felolvasták. 
 
Bogdánd
 

A Minta ifjúsági szervezet tagjai először a 
református templom előtti, kopjafákkal ékes 
kertben szerették volna leróni kegyeletüket 
a 13 vértanú előtt, ám erre az egyházközség 
vezetőitől nem kaptak engedélyt. A barát-
ságtalan visszautasítás miatt a megemléke-
zésre a falu temetőjében került sor, az ódon 
sírkövek között. Balogh Róbert, a Minta helyi 
vezetője rövid történelemismertetőt tartott, 
majd Hajdu Katinka elszavalta Petőfi Sándor 

Magyar vagyok, majd Nagy Anna Kerecseny 
János Az aradi 13 című versét mondta el. Az 
ünnepi megemlékezés a vértanúk utolsó 
mondatainak felolvasásával ért véget.

Börvely
 

A vasárnapi istentiszteletet követően az 
ünneplők az iskola udvarán található Petőfi-

szoborhoz vonultak. A megemlékezés a szé-
kely himnusz eléneklésével kezdődött, majd 
Kátai Tibor helyibéli lelkipásztor mondott 
egy rövid imát az aradi vértanúk emlékére. 
A megemlékezők előtt Láng Anett Gyopárka 
Ady Endre Október 6. című versét szavalta 
el, majd  Nagy Iván, az EMNP helyi szerveze-
tének elnöke és Tóth Arnold, a Néppárt ön-
kormányzati képviselője  megkoszorúzták 
Petőfi Sándor szobrát.
 
tasnád
 

Az EMNP és a Minta közös szervezésében 
Tasnádon is megemlékeztek az aradi vérta-
núkról. A helyi elnök, Vass Tamás beszédé-
ben kihangsúlyozta, hogy a magyar népet 
az évek folyamán sohasem sikerült megtör-
ni, a 48-as szabadságharcot követő megtor-
lás után nemcsak talpra állt, hanem talpon is 
tudott maradni. 
A Simon Gizella udvarán megtartott meg-
emlékezésen a mintás fiatalok szavalatai 
után közösen elénekelték a magyar him-
nuszt.

Börvelyben Tóth Arnold és Nagy Iván 
megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát

A bogdándi református egyház vezetői nem engedélyezték a parókia kertjében 
található kopjafák előtti tisztelgést, ezért a mintások a település temetőjében 

emlékeztek meg a vértanúkról

A tasnádiak is tartottak egy megemlékezést október 6-án
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az Erdélyi Magyar Néppárt Szatmár 
megyei szervezetének elnöksége fel-
háborítónak és megalázónak érzi azt a 
huzavonát és hintáztatást, amit a me-
gyeszékhely, Szatmárnémeti város ve-
zetősége az október 6-ai megemlékezés 
kapcsán a párttal, annak tagságával és 
szimpatizánsaival szemben megen-
gedett magának, és ami az 1989 előt-
ti áldatlan állapotokra emlékeztetett. 

Ez év január 15-én tették le első terület-
foglalási kérelmüket két rendezvény meg-
szervezésére – számolt be a Csillagos Hírek-
nek Veres Kupán Enikő, az EMNP Szatmár 
megyei szervezetének alelnöke. Két külön 
kérelem, két külön iktatószámmal, azonban 
a polgármesteri hivatal egy levélben uta-
sította el a területfoglalási igényt, nem ne-
vezve meg, melyik rendezvény időpontját 
és helyszínét nem találják elfogadhatónak. 
Mivel nem volt egyértelmű a válasz, hogy 
a március 15-i vagy az október 6-i rendez-
vény vált nemkívánatossá, ezért az EMNP 
Szatmár megyei szervezete szeptember 
2-án egy újabb területfoglalási kérelemmel 
fordult az elöljárósághoz, a Zárda temp-
lom előtti teret jelölve meg a tisztelgő ün-
nepség helyszínéül – magyarázta a megyei 
alelnök. A törvény értelmében 72 órán be-
lül az önkormányzat választ kell adjon a 
kérelem pozitív vagy negatív elbírálásáról, 
azonban az állásfoglalás csak 11 nap után 
született meg. A polgármesteri hivatal jó-
váhagyta a területfoglalási igényt, amit át-
iratban közölt is a Néppárt képviselőivel. 
Ugyanezen a napon, szeptember 13-án 
azonban telefonon kérték, hogy a Néppárt 
képviseletében valaki fáradjon be a polgár-
mesteri hivatalba, kinek kezébe aztán az el-
utasításról szóló válaszlevelet  belenyomták 

– mondta felháborodottan Veres Kupán. A 
visszautasítást azzal indokolták, hogy ko-
rábban már egy másik szervezet igényelt 
területfoglalási engedélyt a Zárda templom 
előtti Gonzeczky-emléktáblához. Negatív 
választ kapott egy, az EMNP-hez közel álló 
civil szervezet is a Petőfi-szobornál tartandó 
október 6-ai megemlékezésével kapcsolat-
ban, ugyanis két, az RMDSZ-hez közel álló 
szervezet „ugyanazon a napon” területfog-
lalási engedéllyel fordult a polgármesteri 
hivatalhoz, amit jóvá is hagytak számukra.

Az EMNP a hatalom packázása miatt ok-
tóber 6-án délben az Árpád utcai székhá-
zában tartotta meg a megemlékezést, ezt 
követően megkoszorúzták Kossuth Lajos 
emléksírját, Petőfi Sándor szobrát, valamint 
Gonzeczky János tábori lelkésznek, a sza-
badságharc vértanújának a zárdatemplom 
falán lévő emléktábláját. Fölöttébb érde-
kes, hogy a Petőfi-szobornál végül október 
6-án senki sem tartott megemlékezést, ezt 
bizonyítja, hogy sem koszorú, sem virágcso-
kor nem ékeskedett az emlékmű előtt, sőt 
a médiában sem jelent meg erre utaló írás 
– magyarázta az alelnök.Az EMNP Szatmár 
megyei szervezete azt fontolgatta, hogy 
közigazgatási pert indít az önkormányzat 
ellen hivatali visszaélés címén.

visszavonták az EMNp területfoglalását

A jóváhagyott területfoglalási igény

olvasói levél
Egy olvasónk küldte az alábbi fotót, amely 

Óvári településen a Bagosi utcában készült. 
Több mint harminc gyermek kell átverekedje 
magát a bozóttengeren minden nap iskolá-
ba menet és jövet. A helybéli polgármester 
már többször is fel lett szólítva, hogy irtassa 
ki az elburjánzott növényzetet, de semmi 
nem történt ez ügyben. Olvasónk szerint 
lassan bozótvágóval kell elengedjék gyer-
mekeiket iskolába, ha nem történik valami 
hatósági intézkedés.

a Bogdánd községközponthoz tartozó Szér 
településen újabb törvénytelenségre 
derült fény

A Szatmár és Szilágy megye határán talál-
ható Szér településen a Csillagos Híreknek 
Szabó Beáta és férje, Szilárd a múlt hónap-
ban már beszámolt szomszédjuk illegális 
pálinkafőzőjéről, amely ráadásul közterüle-
ten működik, most azonban egy újabb tör-
vényszegésről adnak hírt. Az alany most is a 
kedves szomszéd, akinek ügyködése folytán 
bűzlik a környék a gyümölcscefre és a kifő-
zéssel keletkező moslék szagától. Szabóné 
elmondása szerint a szomszéd másik turpis-
ságára a közelmúltban derült fény, amikor 
is kitudódott, hogy a református egyházkö-
zség egyik földterületét a nevére íratta. Az 
egyház először szép szóval próbált hatni az 
eltulajdonítóra, azonban ez nem volt hatá-
sos. Majd a presbitérium felhatalmazta Sza-
bóékat, hogy vágják ki a földterületen talál-
ható szilvafákat, s használják azt szántóként, 
várva a kapzsi szomszéd reakcióját. De nem 
történt semmi. Az egyház tulajdonában 
lévő földterület emberi mulasztás következ-
tében más nevére lett telekkönyvezve. 

félrevezették őket

Az ingatlanra vonatkozó bekebelezési zá-
radék szerint Szabóék szomszédját illeti a 
terület, amit kiskapukon, félrevezetéseken 
át szerzett meg magának. A Ritli Kft. mun-
katársa, Polcz Róbert elismerte, hogy a föld 
kimérésekor félrevezették őket, ennek be-
tudhatóan hibáztak, és más nevére ruházták 
át a tulajdonjogot – mondta Szabó. 
Már megpróbálták jóvátenni a hibát, azon-
ban az új tulajdonos már nem hajlandó visz-
szalépni. 

Az eltulajdonított egyházi terület eredeti-
leg temetkezési helynek lett kijelölve, azon-
ban az új birtokos erről hallani sem akar. 
Állítása szerint ezt a földet még a kommu-
nizmus idején kapta, és azóta is jogos tulaj-
donosa. Arra a kérdésre azonban már nem 
tudott válaszolni, hogy ha az övé volt a te-
rület, akkor miért fizetett bért a református 
egyháznak több éven át – magyarázza Sza-
bóné.
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Két keréken népszerűsítették 
a partiumi autonómia gondolatát

az egységes kétnyelvű autonóm par-
tium régióért kerekeztek Margittára az 
Erdélyi Magyar Nemzeti tanács (EMNt) 
által létrehozott partiumi autonómiata-
nács (pat), valamint az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNp) szervezésében az önren-
delkezés ügye mellett elkötelezett Bihar, 
Szatmár és Szilágy megyeiek. 

Az ötéves múltra visszatekintő biciklitúra 
a sport eszközével kívánja felhívni a figyel-
met arra, hogy a Partium számára a területi 
és közigazgatási önrendelkezés jelentene 
megoldást. A régióban élő 400 ezer magyar 
és 900 ezer román gondjai közösek, jó ré-
szük érti egymás nyelvét, és tiszteli a másik 
értékeit, ezért a megoldás is közös: az egysé-
ges, kétnyelvű autonóm Partium régió. A bi-
ciklitúrán résztvevő mintegy száz kerekező 
ezt a gondolatot igyekezett eljuttatni minél 
több emberhez az útközben terjesztett szó-
rólapok által. 

A Szatmárnémetiből és Nagykárolyból in-
duló kerékpározók több pihenőt tartottak 
az útba eső településeken, a rendelkezésük-
re álló idő függvényében több település ne-
vezetességét is megtekintették. Elismerésre 
méltó, hogy a Szatmár megyei csapat tagja-
ként gyermekek és idősebbek is teljesítették 
a közel 65 kilométeres távot. A biciklitúra 
végállomásához érkezve Margitta központ-
jában találkoztak a különböző települések-
ről érkező részvevők, akik – amellett, hogy 
megosztották egymással az út élményeit 
– puzzle-elemekből kirakták a Partium tér-
képét, ezzel is emlékeztetve arra, hogy ők 
együtt alkotnak egy egészet.     

Csomortányi István, a PAT elnöke, a bi-
ciklitúra kezdeményezője a Margittára való 

megérkezésük után a sajtónak elmondta: 
„A Partiumi Autonómiatanács nem csupán 
a régió önállóságáért, hanem a magyar au-
tonómia eléréséért küzd. A partiumi és a 
székelyföldi autonómiaküzdelmek egymást 
erősítik, ezért a mostani kerékpártúránkat a 
Maraton Székelyföldért elnevezésű, hasonló 
figyelemfelkeltő akció folytatásának tekint-
jük. Jelképes értelemben átvettük a mara-
ton részvevőitől a stafétát, hogy két keréken 
tovább vigyük üzenetét a Partiumban.”   

A PAT elnöke örömét fejezte ki, hogy év-
ről évre egyre többen csatlakoznak a bicik-

litúrához, és ez azt mutatja, hogy partiumi 
autonómia ügyének egyre nagyobb a tá-
mogatottsága. „Azt szeretnénk, hogy a ma-
gyar nyelv legyen hivatalos a Partiumban, 
továbbá hogy fejeződjön be a térség gazda-
sági kizsákmányolása, hiszen nem vagyunk 
Bukarest gyarmata!” – tette hozzá Csomor-
tányi István, aki további hasonló figyelem-

felkeltő akciókat helyezett kilátásba annak 
érdekében, hogy ez az üzenet minél több 
emberhez eljusson. De persze annak örülne  
a legjobban, ha ezekre nem lenne szükség, 
ha mielőbb megvalósulna maga autonómia.  

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 
országos alelnöke Margittán köszöntötte a 
kerékpártúra részvevőit, kiemelve: „Az auto-
nómia nem Bukarest könyöradománya, ha-
nem egy jog. Nem csupán politikai, hanem 
gazdasági kérdés, és ezt egyértelműsíteni 
kell mindenki számára, aki ebben a régió-
ban él. 

Az autonómia megvalósulásával nem füg-
genénk Bukaresttől, és számos olyan prob-
lémára megoldást nyernénk, amelyek min-
dennapjaink részét képezik.” Az egész napos 
program zárásaképpen a kerekezők egy 
közös vacsorán vettek részt, majd kisbuszok 
szállították őket lakóhelyükre.

A biciklitúra szatmári és nagykárolyi résztvevői

Minden gyermek napja
Minden gyermek napja címmel nagysike-

rű szabadtéri gyermekprogramot szervezett 
a Maurer Alapítvány és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával – számolt be róla Veres Kupán 

Enikő, az EMNT Szatmár megyei szervezeté-
nek elnöke. Reggel tíz óráig gyülekeztek a 
gyerekek az EMNT szatmárnémeti székhá-
zában, innen autóbusszal utaztak Pusztada-
rócra. Az október 5-én a Maurer Alapítvány 
székhelyén tartott rendezvényen minden 
gyermek nagyon jól érezte magát. Legna-
gyobb sikere a pecázásnak volt, több mint 
húsz halat sikerült kifogniuk a gyerekeknek a 
kis halastóból – magyarázta az elnök. A másik 
közkedvelt elfoglaltság a gumivárban való 
ugrándozás volt, ugyanakkor papírsárkány 
készítésére és eregetésére sok kis jelentkező 
akadt. Készült papírcsákó, száraztésztából 
lánc és karkötő, pamutbaba, sok-sok nyak-

lánc sógyurmából és nem utolsó sorban 
lufibaba. Mindenki kedvére színezhetett, 
rajzolhatott, focizhatott, kosarazhatott, sza-
ladgálhatott. Az időjárás is kegyesnek bizo-
nyult, bár a reggeli órákban még csípős volt 
a levegő, a későbbiekben meleg, napsütéses 
időben volt részük a gyermekeknek. 

A hideget forró teával egyensúlyozták a 
szervezők, tízóraira fánkkal és üdítővel ked-
veskedtek a gyerekeknek, a meleg ebéd pe-
dig bográcsban készült a szabadban, és na-
gyon ízlett mindenkinek. Délután autóbusz 
szállította haza a gyerekeket – számolt be 
róla az EMNT Szatmár megyei szervezetének 
elnöke.
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Heti rendszerességgel tartanak konzuli 
napot a Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács szatmárnémeti kö-
zös székházában. A konzuli nap keretében 
többek között kérelmezni lehet a magyar 
állampolgárságot, a már magyar állampol-
gároknak pedig nem szükséges Kolozsvár-
ra utazniuk, hanem itt helyben is átvehetik 
anyakönyvi kivonatukat vagy lakcímkártyá-
jukat, ugyanakkor magyar útlevelet is igé-
nyelhetnek – számolt be róla Veres Kupán 
Enikő, az EMNP Szatmár megyei alelnöke. 

Az EMNP és az EMNT közös irodájának 

munkatársai hétköznapokon 9 és 17 óra kö-
zött eligazítást adnak a választási regisztrá-
cióval kapcsolatos kérdésekben, az űrlap ki-
töltésére vonatkozó kérdésekben, és segíte-
nek a kérelmek továbbításában a kolozsvári 
főkonzulátus felé. Azokhoz a vidéken élő 
személyekhez, akik különböző okok miatt 
nem tudnak Szatmárnémetibe utazni, ké-
résre az iroda munkatársai kiutaznak, hogy a 
honosítási mappa összeállításában, illetve a 
választási regisztrációs ív kitöltésében segít-
séget nyújtsanak – magyarázza az alelnök. 

Október 4-én már a 15 ezredik mappát 

zárták le és adták át Pap Róbert konzulnak. 
Ebből az alkalomból virágcsokorral, Orbán 
Viktor Egy a nemzet című könyvével, vala-
mint egy üveg vörösborral kedveskedtek 
Lőke Istvánnak és Ilonának, akik a 15 ezredik 
honosítási mappa „főszereplői” – számolt be 
róla Veres Kupán Enikő. 

Október 11-én Szatmárnémetiben és Mi-
kolában tartottak konzuli napot, a kolozs-
vári konzulátus munkatársai 66 honosítási 
mappát vettek át a jelenlévőktől. Az alelnök 
felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szemé-
lyek, akik részt szeretnének venni a jövő év 
tavaszán esedékes magyarországi választá-
sokon, de még nem rendelkeznek magyar 
állampolgársággal, mielőbb állíttassák ösz-
sze honosítási mappájukat, hogy bekerül-
hessenek a választási névjegyzékbe, mert ez 
csak az eskütétel után lehetséges.

a tizenötezredik honosítási mappát is átadták
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