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    Az ErdéLyI MAGyAr Néppárt bIhAr MEGyEI hAvILApJA I. évFOLyAM, 6. SzáM, 2013. OktóbEr

Az egységes kétnyelvű autonóm Partium 
régióért kerekeztek szeptember 28-án Margit-
tára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
által létrehozott Partiumi Autonómiatanács 
(PAT), valamint az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) szervezésében az önrendelkezés ügye 
mellett elkötelezett Bihar, Szatmár és Szilágy 
megyeiek. 

Az ötéves múltra visszatekintő biciklitú-
ra a sport eszközével kívánja felhívni a figyel-
met arra, hogy a Partium számára a területi és 
közigazgatási önrendelkezés jelentene meg-
oldást. A Partiumban élő 400 ezer magyar és 
900 ezer román gondjai közösek, jó részük 
érti egymás nyelvét, és tiszteli a másik értéke-
it, ezért a megoldás is közös: az egységes, két-
nyelvű autonóm Partium régió. A biciklitúrán 
résztvevő mintegy száz kerekező ezt a gondo-
latot igyekezett eljuttatni minél több ember-
hez az útközben terjesztett 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 Paptamási-
ban is pihenőt tartott, ahol Bereczki András 
lelkész mondott áldást. Amúgy a csapat tagja-
ként több gyermek is teljesítette a 65 kilomé-
teres távot. 

A biciklitúra végállomásához érkezve Mar-
gitta központjában találkoztak a különböző 

településekről érkező résztvevők, akik – amel-
lett, hogy megosztották egymással az út élmé-
nyeit – puzzle-elemekből kirakták a Partium 
térképét, ezzel is emlékeztetve arra, hogy ők 
együtt alkotnak egy egészet.     

Csomortányi István, a PAT elnöke, a bicikli-
túra kezdeményezője a Margittára való meg-
érkezésük után a sajtónak elmondta: „A Par-
tiumi Autonómiatanács nem csupán a régió 
önállóságáért, hanem a magyar autonómia el-
éréséért küzd. Meggyőződésünk, hogy a par-
tiumi és a székelyföldi autonómiaküzdelmek 
egymást erősítik, ezért a mostani kerékpár-

túránkat a Maraton Székelyföldért elnevezé-
sű hasonló figyelemfelkeltő akció folytatásá-
nak tekintjük. Jelképes értelemben átvettük 
a maraton részvevőitől a stafétát, hogy két 
keréken tovább vigyük üzenetét a Partium-
ban.”   

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 
országos alelnöke Margittán köszöntötte a 
kerékpártúra részvevőit, emlékeztetve: „Az 
autonómia nem Bukarest könyöradománya, 
hanem egy jog. Nem csupán politikai, hanem 
gazdasági kérdés, és ezt egyértelműsíteni 
kell mindenki előtt, aki ebben a régióban él. 
Az autonómia megvalósulásával nem függe-
nénk Bukaresttől és számos olyan problémá-
ra megoldást nyernénk, amelyek mindennap-
jaink részét képezik.” 

Az egész napos program zárásaképpen a 
túrázók egy közös vacsorán vettek részt, majd 
kisbuszok szállították őket vissza lakóhelyükre.

Két keréken népszerűsítették  
a partiumi autonómiát
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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 közösségünk-
nek megnyugtató válaszokat adni. Minderre 
és az együttműködés, aközös cselekvés kere-
teinek 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

Fejlesztési régiók helyett autonóm  
közigazgatási régiókra kell aláírást gyűjteni!

A Gyantai Református Egyházközség október 6-án nemcsak az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc vértanúira emlékezett, hanem 
azokra is, akik az 1944. szeptember 24-ei román terrorakciónak estek 
áldozatul a Fekete-Körös völgyi magyar településen. A faluba betörő 
martalócok válogatás nélkül gyilkoltak meg 49 helybélit, a két éves 
gyermektől a 71 éves öregemberig. 

Az Erdélyi Magyar Néppártot képviselő Moldován Gellért Lajos 
megható beszédében ítélte el az embertelenül kegyetlen eljárást: „Itt 
állok önök előtt, és úgy érzem, mintha 49 koporsó előtt állnék. Fájdal-
mas érzés tölti meg a szívemet, amikor ennyi ártatlan ember nevét 
látom eme emlékműre felvésve.” E kegyetlen tettet párhuzamba állítot-
ta a szülőfalujában, a Maros megyei Mezőszengyelen történt 1849-es 
mészárlással, amelyet a románok által ma hősként ünnepelt Avram 
Iancu bandái követtek el. Moldován arra kérte hallgatóságát és a jó 
Istent, hogy vegye figyelembe: talán nem tudták, hogy mit cseleksze-
nek. Az ártatlan áldozatoknak égi nyugodalmat kért. Engesztelésül a 
hallgatóság szíves figyelmébe ajánlotta: ne hallgassanak a gyűlöletkel-
tőkre, mert a gyűlölet gyűlöletet szül. Inkább a megbékélés szavára, 
az egymás melletti élés szavára, a józanság tanácsára kell hallgatni. A 
jelenlévők megköszönték Moldován Gellért Lajos önérzetes, bátorító 
szavait. 

Soós József Tamás parókus lelkész meghívására ott volt Gyantán 
Csűry István református püspök is, az RMDSZ részéről pedig Szabó 
Ödön parlamenti képviselő. Az ünnepi megemlékezés az emlékmű 
megkoszorúzásával és a magyar Himnusz eléneklésével zárult – tudtuk 
meg a szintén jelen lévő Balogh Jánostól, a Néppárt nagyszalontai el-
nökétől.

Kettős megemlékezés volt Gyantán
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– Doktor úr, kezdetben azt hittük, már ha 
1989-et egy új kezdetnek vesszük, hogy az ember 
lesz a legértékesebb „kelléke” a kibontakozó ro-
mániai demokráciának…

– Az embernyomorító kommunista rezsim 
bukása utáni években sajnos folytatódott az 
egészségvédelem addigi rossz működése. Az 
intézmények inkább külföldi segélyekből tar-
tották fent magukat. 1990–1992 között több 
mint másfélezer magyar orvos távozott Ma-
gyarországra, a politikai-szociális biztonság és 
talán a szakmai előmenetel óhajával. Jó kez-
deményezések is voltak itthon, de ezek inkább 
alapítványi szinten érvényesültek. Megemlí-
tem a Segítő Jobb Alapítványt, amely a nagy-
váradi katolikus Caritas keretein belül műkö-
dött, és amely több ezer beteget látott el, és ha 
szükség volt, magyarországi klinikákon gyó-
gyíttatott. 1998-ban megtörtént a nagy vál-
tozás, ami mindenkit, orvost és beteget nagy 
reménnyel tölt el. Hajdú Gábor minisztersé-
ge alatt megfogalmazódott az új egészség-
ügyi törvény, amely német mintára szolidari-
táson alapult volna, vagyis mindenkinek jár 
az egészségügyi alapszolgáltatás. Megalakul-
tak az egészségügyi pénztárak, amelyeknek 
a törvény betűje szerint autonómnak kellett 
volna lenniük, de sajnos a mai napig egyet-
len kormány engedte meg ezt, és minden visz-
szásság és működésbeli hiba ebből adódik. El-
sőként a háziorvosi rendelők alakultak meg, 
a legfontosabb láncszemek a rendszerben. 
Ebben az időben rengeteg disznóság történt, 
ugyanis a törvény által megszabott pénzek-
nek még a felét sem fordították az alapellátás 
finanszírozására. A kerettörvényhez kapcsoló-
dó alkalmazási normák évről évre változtak, az 
aktuális kormány kedve szerint, nagy káoszt és 
értetlenséget okozva mind a betegek, mind 
az orvosok körében. A kezdetleges informati-
kai rendszer, a nem megfelelő kommunikáció 
az egészségbiztosító és a biztosítottak között 
nagy feszültséget és elégedetlenséget keltett. 
Már ebben az időben kellett volna egy olyan 
szerződés, ami tisztázza a biztosítottak jogait, 
mit várhatnak el a befizetett összeg ellené-
ben, pontosan meghatározva, milyen szolgál-
tatásért kell fizetni és milyenért nem. Ez és az 
alapcsomag hiánya, illetve az évről évre csök-

kenő finanszírozás a csőd szélére taszította az 
egészségügyet.

– Az ígérgetések időszakából máig nem lábal-
tunk ki.

– A 2000-es évek elején, amikor baloldali 
kormányok adták a minisztert, burjánzott a de-
magógia. Bevezették a kisnyugdíjasok gyógy-
szertámogatásának alapelvét, vagyis mindent 
megígértek, de nem tudták teljesíteni. Ekkor 
jelentek meg a sorok a gyógyszertárak előtt, 
mivel a keretösszeg, amivel a patikák rendel-
keztek, első napokban elfogyott. Az alulfinan-
szírozás, a politikai dilettantizmus és a mérhe-
tetlen korrupció oda vezetett, hogy a krónikus 
betegek száma majdnem megháromszorozó-
dott. A 2007-es évtől az akkori miniszter egy 
országos informatikai rendszert vezetett be, 
amely 200 millió euróba került, de mai napig 
nem működik megfelelően. Több éve vajúdik 
az egészségügyi kártya bevezetése, illetve 
máig sincs egy egészségügyi alapcsomag 
bevezetve, ami minden biztosítottnak alanyi 
jogon járna, pontosan megvilágítva, hogy a 
betegnek a befizetett pénzösszegért milyen 
szolgáltatások járnak. Sajnos ez a hiányosság 
sokszor vezetett konfliktushoz páciens és gyó-
gyító között. 2008-tól az egészségbiztosítá-
si járulék begyűjtése a pénzügyminisztérium 
hatáskörébe került. Ez kb. évi 5-6 milliárd euró. 
Az utóbbi öt évben a gyakori miniszterváltás, 
a káosz és fejetlenség, illetve a hivatás alulbe-
csülése mind anyagi, mind erkölcsi szempont-
ból több mint 15 ezer orvos külföldre távozá-
sát eredményezte. Ennek következtében az 

itthon maradt személyzet túlterhelt.
– Mi jelenthetné a fényt az alagút végén? 
– Elsőre politikai közmegegyezés kellene 

az egészségügyi rendszer működését tekint-
ve, ami legalább 20 évre kellene szóljon. Az 
állami kiadásoknak legalább 6%-a jusson az 
egészségügynek. A rendszert politikamentes-
sé kell tenni, elhivatott, szakmailag és erkölcsi-
leg fedhetetlen vezetőkkel a különböző funk-
ciókban. Az egészségbiztosító teljes pénzügyi 
függetlenség is feltétel. Elengedhetetlen a há-
ziorvosi rendszer jobb finanszírozása, adó-
kedvezmények bevezetése a műszeres fej-
lesztés céljából. Csak így lehet egy fejlettebb, 
nyugodt színvonalú rendszert létrehozni. Kívá-
nalom a krónikus betegségek és betegek or-
szágos regiszterének elkészítése. Akárcsak egy 
jól meghatározott alap, illetve egy minimális 
biztosítási csomag, amelyet mindenki mindig 
és mindenhol betart. Kell létezzen egy harma-
dik, úgynevezett kiegészítő csomag, amely 
tartalmazza azokat az eljárásokat és vizsgála-
tokat, melyekre kiegészítő egészségügyi biz-
tosítás kell kötni. Szükséges a magánbiztosítás 
működését, ellenőrzését szabályozó törvény 
megalkotása, figyelembe véve Románia la-
kosságának anyagi helyzetét. Azt már monda-
nom sem kell, hogy a felesleges és időpazar-
ló bürokrácia megszüntetése mennyire fontos 
lenne. Hatékony, korszerű és reális adatokat 
tükröző informatikai rendszer alkalmazásával 
ezt el lehet érni. Egy konkrét javaslat: megfele-
lő szűrőprogramokat kellene elindítani a mell-, 
méhnyak-, prosztatarák, a tüdő- és szívbe-
tegségek és más olyan kórságok felderítésé-
re, amelyek elterjedése és végzetessége miatt 
Románia „Európa legbetegebb embere”. Az 
egészségügyi intézmények, a kórházak meg-
felelő szakmai vezetése meg mindaddig álom, 
amíg politikai kinevezések, pressziók és oszto-
gatások történnek. Ha az egészségügyi sze-
mélyzet helyzetének rendezése, tekintélyének 
helyreállítása és anyagi megbecsülése legális 
keretek között – hogy ne szoruljon és ne szá-
mítson paraszolvenciára – nem következik be 
mielőbb, akkor még nagyobb mértékű elván-
dorlás várható. Ez pedig fogyatkozó, elörege-
dő magyar nemzeti közösségünket fokozot-
tan érinti.

Miért beteg az egészségügy?

Toldozzák-foldozzák a bicikliutat

BESZÉLGETÉS IFJ. BALOGH ÁRPÁD HÁZIORVOSSAL

Mint a rossz ködmönt, toldozzák-foldozzák, 
hogy kibírja a használat és az idők próbáját a 
nemrég átadott kerékpárút Szalonta mellett. A 
Csillagos Hírek júliusi számában „Bicikliút vagy 
valami afféle” címmel tudósítottunk a Nagy-
szalonta–Békéscsaba közötti bicikliút románi-
ai szakaszának siralmas állapotáról. Voltak, akik 
rosszindulatú kukacoskodásnak ítélték az ész-
revételt. Pedig tényleg silány munkát végez-
tek a kivitelezők. A forró nyári napok megtet-
ték a magukét – az illetékesek meg jobbnak 
látták, ha idejében nekifognak a „tűzoltásnak”. 

Augusztus utolsó napjaiban próbaszerű terep-
szemlénken vettük szemügyre a nagy politikai 
felhajtással átadott kerékpárutat, s láttuk, hogy 
a javítók levágták a kívánt helyeken a megre-
pedezett aszfaltrészeket és újraöntötték. Az 
elkészült, kijavított részeket is lefotóztuk a na-
pokban, viszont az is látható, hogy a munkála-
tok után még nem vitték el a keletkezett tör-
meléket. Mindezek után reméljük, a dolgok 
normális kerékvágásba döccennek, hiszen 
elvégre mégiscsak nemzetközi, európai uniós 
segítséggel megépített bicikliútról van szó…
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Alig egy hónappal a helyi szervezet 
megalakulása után, október 5-én 
ünnepélyes keretek között avatták fel  
az Erdélyi Magyar Néppárt irodáját 
élesden. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
tanáccsal közösen használt ingatlan  
az egyszerűsített honosítással kapcsolatos 
ügyintézésnek biztosít helyet, emellett 
pedig szórványközpontként  
a Sebes-körös völgyi magyarság fontos 
közösségépítő helyszíne lehet. 

Az irodaavatón Kálmán Gabriella, a helyi 
Néppárt-szervezet elnöke kifejtette: vannak, 
akik nem örülnek a Néppárt jelenlétének a vá-
rosban, ettől függetlenül ajtójuk nyitva áll min-
denki előtt. Nem az ellenséget, hanem a part-
nert kellene látni az új politikai szervezetben, 
mely ugyanazon célokért küzd: a Sebes-Körös 
menti magyarság megmaradásáért, az egye-
temes emberi szabadságjogok tiszteletben 
tartásáért, a kereszténydemokrata értékek 
megtartásáért, illetve a jogállam és az igazság-
szolgáltatás teljesüléséért – hangzott el. 

Csomortányi István, a Néppárt megyei 
elnöke beszédében felhívta a figyelmet arra, 
hogy az elmúlt tíz évben elhanyagolt szór-
ványvidéken nap, mint nap érezhetőek a 
számbeli kisebbségből fakadó hiányosságok. 

A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy idén 
először Élesden nem indul magyar nyelvű első 
osztály. A Bihar megyei elnök úgy fogalma-
zott: rengeteg a munka, ugyanis ez az utolsó 
pillanat, amikor valamit még tenni lehet fo-
gyatkozásunk megállításáért. A Néppárt helyi 
szervezete számára ez lesz a kiinduló pont 
– szögezte le Csomortányi, aki a megoldást 
az autonómiában látja. Ehhez a gondolathoz 
csatlakozott Zatykó Gyula partiumi régióelnök 
is, mondván: az autonómia az egyetlen eszköz, 
amellyel megállítható a folyamat. Ennek el-
éréséhez még rengeteg munka áll előttünk, 
de ami a legfontosabb: le kell győzzük ön-
magunkban a félelmet. „Aki fél, az nem lehet 
szabad, ne hagyjuk tehát megfélemlíteni ma-
gunkat” – biztatott a néppárti alelnök. 

Az irodaavatón részt vett Toró T. Tibor, az 
EMNP elnöke, aki elmondta: a számbeli kisebb-
ségben élő közösségek ugyanolyan fontos 
részei a magyar nemzetrésznek, mint ami-
lyenek a tömbben élő közösségek. Számuk-

ra azonban nagyobb segítséget kell nyújtani 
ahhoz, hogy magyarként megmaradjanak. A 
közösség- és identitásvédelem folyamatában 
fontos szerepet játszanak a most felavatott 
szórványközponthoz hasonló intézmények, 
ugyanakkor vannak olyan politikai eszközök, 
amelyekkel ezt a munkát segíteni lehet. A nép-
párti elöljáró szerint a szórványban nincs helye 
a pártpolitikának, ezért a politikai alakulatok-
nak meg kell találniuk az együttműködés le-
hetőségét. Jelzésértékű, hogy az élesdi szerve-
zet megalakulása után elsőre a helyi RMDSZ-t 
kereste meg – amelyre a Néppárt első számú 
stratégiai partnerként tekint Élesden –, de a 
tulipánosok elzárkóztak. Toró szerint a kizáró-
lagosság helyett az együttműködés lehet az 
üdvös.

Dévai Nagy Kamilla előadóművész alkalom-
hoz illő dalösszeállítással vett részt az esemé-
nyen. A Néppárt élesdi irodáját a Sólyomkő la-
kónegyed T tömbházának földszintjén találják 
meg az érdeklődők.

A vidéki EMNT- és Néppárt-szervezetek képviselőitől 
is igényelhetők a választási regisztrációs űrlapok

Néppárti irodát és szórványközpontot 
avattak a Sebes-Körös völgyi Élesden

Mint ismeretes, a 2014-ben esedékes ma-
gyarországi országgyűlési választásoktól 
kezdve a magyar állampolgársággal rendelke-
ző külhoni magyarok is jogosultak a szavazás-
ra. Ennek előfeltétele a választási regisztráció, 
amelynek lehetőségéről levélben értesíti az 
érintetteket a Nemzeti Választási Iroda. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
– mint a magyar kormány stratégiai partnere 
az egyszerűsített honosítási eljárásban – fel-
hívja a figyelmet: a választási névjegyzékbe 
vétel azok számára is kérhető, akik még nem 
kapták kézhez anyakönyvi kivonataikat, de 
már letették az állampolgársági esküt. Ameny-

nyiben postai úton még nem érkezett meg 
a regisztrációhoz szükséges űrlap, az EMNT, 
illetve az Erdélyi Magyar Néppárt irodáiban 
lehet igényelni ezeket, ahol segítséget nyújta-
nak a kitöltésben is. A kolozsvári főkonzulátus 
munkatársai a Partium nagyobb városaiban 
rendszeresen tartanak konzuli napokat: Nagy-
váradon például minden hétfői napon, míg 
Szatmárnémetiben minden pénteken. Ezek al-
kalmával nemcsak a honosítási- vagy útlevél-
kérelmek benyújtására, hanem a választási re-
gisztrációra is lehetőség adódik. Ugyanakkor 
a vidéken élők a helyi EMNT- és Néppárt-szer-
vezet képviselőitől igényelhetik az űrlapokat, 

amelyeket a kitöltés után eljuttatnak a konzu-
loknak. 

Bár 15 nappal a választást megelőzően még 
lehet regisztrálni, fontos, hogy ne hagyjuk ezt 
az utolsó pillanatra. A névjegyzékbe vétel no-
vember 1-től online is kérhető a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapján (http://www.valasztas.
hu/). Mivel a külhoni választópolgárok száma 
közérdekű adat, az iroda folyamatosan közzé-
teszi országonkénti lebontásban a regisztrál-
tak számát. Eszerint október 9-éig összesen 
24 405-en kérték a választási névjegyzékbe 
vételt, jelentős részük (szám szerint 13 704-en) 
Romániából.
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Felráznák a szórványt
BESZÉLGETÉS KÁLMÁN GABRIELLÁVAL,  
A NÉPPÁRT ÉLESDI SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉVEL

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNp) 
élesdi irodája alig egy hónappal azután 
nyílt meg, hogy megalakult a párt helyi 
szervezete, amelynek elnökévé kálmán 
Gabriellát választották. Az élesdi szerve-
zet jelenéről, jövőjéről, a megalakulás kö-
rülményeiről beszélgettünk a jogász vég-
zettségű politikussal.

– Milyen gondolatokkal vágtak neki a szerve-
zetalapításnak?

– Szeptember 3-a egy várt és nem várt, 
de mindenképpen meghatározó nap volt 
nemcsak Élesden, hanem a Sebes-Körös völ-
gyében is. Egy család tagjai sem gondolkoz-
nak egyformán, mégis összetartanak. Nem 
várhatjuk el ezt egy közösségtől sem, még ha 
a szórványban is él. Reformerek, újítók mindig 
is voltak, és lesznek, még ha sokan nem is ked-
velik őket. A fejlődés és a haladás az ő bátorsá-
guknak és kitartásuknak köszönhető. Az élesdi 
szervezet nagy kihívások elé néz, kemény fel-
adatot vállalt. Nehéz, rögös úton indulunk el, 
de ha elesünk, felállunk, ha akadályokba ütkö-
zünk, megbirkózunk vele, mert nem a magun-
kért, hanem a közösség érdekeiért tesszük. A 
közösség bizalmát pedig csak kitartó mun-
kával és eredményekkel lehet megnyerni, de 
leginkább megtartani. Ami a jelent illeti, leg-
fontosabb feladatunk most a székhely „beüze-
melése”, itt naponta fogadjuk az érdeklődőket 
reggel fél kilenctől déli fél egyig. A vezető-
ség fogadóórákat is tart, jómagam hétfőnként 
délután hattól nyolcig, Fésűs Attila alelnök 
szerdánként ugyanebben az időpontban.

– A könnyített honosításban, illetve a válasz-
tási regisztrációban is segítséget nyújtanak a 
helyi szervezet megalakulása óta. Mik az eddigi 
tapasztalatok? Mennyire érdeklődik Élesd és kör-
nyékének magyarsága a magyar állampolgár-
ság, illetve az anyaországi országgyűlési válasz-
tások iránt?

– Az utóbbi időben az érdeklődés valóban 
inkább a választási regisztrációra összponto-
sul. Sokan érdeklődnek, hogy is van ez, s mi 
a teendő. Az emberek élni szeretnének sza-
vazati jogukkal, és kérik a választási névjegy-
zékbe való felvételt. Ami a honosítást illeti, itt 
is nagyobb érdeklődés tapasztalható, mivel 
mindenki szeretné, ha szerepelne a válasz-
tási névjegyzékben. Itt említenék meg egy 

kedves esetet: egy idős élesdi a könnyített ho-
nosításnak köszönhetően immár harmadjá-
ra lett magyar állampolgár. És természetesen 
nagyon szeretne szavazni.

– Milyen más kérdésekkel, problémákkal for-
dulhatnak önökhöz az Élesd környékén élők? 

– Tulajdonképpen bármilyen gonddal 
fordulhatnak hozzánk – nem csak Élesd-
ről, hanem más településekről is –, minden-
ki ügyét a legnagyobb körültekintéssel fogjuk 
kezelni, és megoldást keresünk rá. Érdekkép-
viseletet vállaltunk, és ez nem csak a Néppárt 
tagjaira és szimpatizánsaira vonatkozik, 
hanem bárkire, aki felkeres bennünket. Ami a 
helyi szervezet jövőképét illeti, az alapszabály-
zatunkban megfogalmazott célt kell megva-
lósítanunk minden törvény adta eszközzel és 
lehetőséggel. Ezért nagyon fontos a folyama-
tos és hatékony kommunikáció, minden terü-
leten. Ezúton is bátorítok mindenkit, forduljon 
hozzánk bizalommal. 

– Ön korábban az RMDSZ-ben tevékenyke-
dett. Miért érezte úgy, hogy a továbbiakban 
inkább a néppártban folytatná, főként olyan kö-
rülmények között, hogy gyakorta elhangzik a 
bírálat, miszerint sok két magyar alakulat olyan 
térségben, mint például Élesd, illetve a Sebes-Kö-
rös völgye, ahol szórványban él a magyarság? 
Milyen elégedetlenségek vezettek ide?

– 2009 és 2011 között az RMDSZ helyi szer-
vezetének választmányi tagja voltam. 2011 óta 
azonban semmilyen politikai vagy civil szer-

vezetben nem vállaltam szerepet. Az okokra 
nem szeretnék kitérni, legyen elég annyi, hogy 
nem azonos a gondolkodásunk az RMDSZ-
szel. Meggyőződésem, hogy a múltba ka-
paszkodva nem lehet haladni, a világ pedig 
gyors ütemben fejlődik. A Néppártot valóban 
gyakran éri a vád, hogy megosztja a magyar 
közösséget, és hogy ez főként a szórványban 
veszélyes. Nem értek egyet! Egy közösséget, 
ami már megosztott, csak összefogni lehet. És 
ha egy pártnak ez nem sikerül, talán kettőnek 
igen. A jövő majd eldönti, ki az, aki megoszt, s 
ki az, aki összefog. 

– Miért pont a néppártban kívánt visszatérni 
az aktív politizáláshoz?

– Mint említettem, 2011 óta semmilyen 
politikai vagy közéleti tevékenységben nem 
vettem részt. Ennek ellenére több párt is meg-
keresett, köztük az RMDSZ is. Hogy miért a 
néppárt? Azonosak az elveink, gondolkodá-
sunk. Ilyen csapatban a nehéz is könnyű, és a 
reménytelen dolgoknak is van esélyük. 

– Élesdről és környékéről igen ritkán kapott 
olyan híreket a sajtó, hogy nívós közösségi prog-
ramok zajlanának. Ezen a téren milyen újítások-
ra számíthatunk? Milyen rövid-, illetve hosszú 
távú célokat tűztek ki maguk elé?

– Kevés a magyra rendezvény.  Lelkes csapat 
a néppárt élesdi szervezete, csak úgy özönle-
nek az elképzelések kulturális és ifjúsági prog-
ramokra. Most rendszerezzük ezeket aszerint, 
hogy melyik rövid-, illetve hosszú távú. Van 
egy olyan elképzelésünk is, ami több év alatt 
valósítható meg, és talán a környéken egye-
dülálló lesz, de erre majd a megfelelő idő-
pontban visszatérek. Most csak annyit mond-
hatok, hogy főleg irodalmi estek, kiállítások, 
kerekasztal-beszélgetések, interaktív közös-
ségi programok vannak tervben, amelyek 
minden korosztályt érintenek. Ugyanakkor a 
vegyes házasságban élőkre is nagy figyelmet 
fordítunk, számukra külön programokat szer-
vezünk. Gondolunk továbbá a fogyatékos fi-
atalokra és felnőttekre, őket is külön progra-
mokkal várjuk, sőt, lehetőségükhöz képest a 
szervezésbe is bevonjuk őket. Szándékunkban 
áll több civil szervezettel is partnerkapcsolatot 
kialakítani, nem csak az itthoniakkal, hanem a 
határon túliakkal is, közös programokat sze-
retnénk velük szervezni. Kollegáim már fel 
is vették a kapcsolatot több ilyen egyesület-
tel vagy alapítvánnyal. Nagyon sokan felaján-
lották ugyanis már segítségüket mint önkén-
tesek, s ennek szívből örülünk. Biztosíthatok 
mindenki, hogy a jövőben a környék lakossága 
gyakran fog híreket, illetve meghívást kapni az 
élesdi programokra.

érMIháLyFALvAIAk ESkÜtétELE NyÍráb-
ráNybAN * Szeptember 26-án kihelye-
zett konzuli napot tartottak Érmihályfalván, 
melynek keretében több mint 200 ember 
fordult meg az EMNT-irodában honosítási 
kérelem, illetve útlevéligény benyújtása, vala-
mint választási regisztráció, és anyakönyvi ki-
vonatok kézhez vétele céljából. Ugyanezen 
a napon 250 személy – többségében érmel-
léki – tett állampolgársági esküt Nyírábrány-
ban. Mivel legtöbbjük a mihályfalvi EMNT-iro-
dában állítatta össze a dossziéját, és a havonta 

megszervezett konzuli napon adta le hono-
sítási kérelmét, az eskütételen részt vettek az 
iroda munkatársai is, dr. Szilágyi Ferenc és Pap 
Sándor György. Az eskütételre ugyanakkor 
a kolozsvári konzult Csomortányi István, az 
EMNP Bihar megyei elnöke is elkísérte, aki be-
szédében a nemzet határok feletti újraegye-
sítésének fontosságát hangsúlyozta, kiemel-
ve: az összefogást és a valódi nemzeti egység 
megteremtését segíti a honosítás, és ehhez 
munkájuk révén az EMNT- és Néppárt-irodák 
munkatársai is nagyban hozzájárulnak.
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013. 
október 12-én, Nagyváradon tartotta Orszá-
gos Küldöttgyűlését, amelynek keretében az 
elnökség és a jelen lévő közel félszáz küldött 
az elmúlt két év eredményeit összegezte, 
továbbá tisztújításra és az alapszabály módo-
sítására is sor került. 

A küldöttgyűlés újabb kétéves elnöki man-
dátummal bízta meg Tőkés Lászlót, aki egye-
düli jelölt volt a tisztségre. Megválasztása után 
az elnök Sándor Krisztinát javasolta az ügy-
vezető elnöki tisztségbe, ezt a küldöttgyű-
lés pedig szavazással jóváhagyta. A három 
régióelnöki tisztségbe a Nagy József Barnát 
(Partium), Gergely Balázst (Közép-Erdély) és 
Nagy Pált (Székelyföld) választották meg. Az 
alapszabály egyik módosítása értelmében 
ötről háromra csökkent az EMNT alelnökeinek 
száma, a tisztségekbe Mátis Jenőt, Borbély 
Zsolt Attilát és Tiboldi Lászlót választották.

A Kárpát-medencei magyarság helyzetének 
általános kiértékelője rendjén Tőkés László 
rámutatott azokra a negatív folyamatokra, 
amelyek Európa hallgatólagos hozzájárulásá-
val a nemzet „leépüléséhez” vezetnek. Nincs 
időnk a halogatásra, stratégiaváltásra van 
szükség, és az EMNT jövőbeli szerepe ennek 
megvalósításában mutatkozik meg. A straté-
gia elemeit részletezve, Tőkés László elmond-
ta: nem erdélyi, felvidéki, kárpátaljai vagy dél-
vidéki magyar ügy, hanem Kárpát-medencei 
ügy van, amelyet képviselni kell. Európa szint-
jén kisebbségi, és ezen belül pedig magyar ki-
sebbségi stratégiára van szükség. Az EMNT 
elnöke teljes körű autonómia-rendszer kidol-
gozását, a jogsegélyszolgálat kiterjesztését, 
valamint a sok helyütt állampolitikai rangra 
emelkedett magyarellenesség tilalom alá he-
lyezését szorgalmazta. Ugyanakkor megis-
mételte a Tusnádfürdőn tett kijelentését, mi-
szerint Magyarország, sőt Európa védhatalmi 

státuszt kellene vállaljon az erdélyi magyarok 
felett. Beszéde végén az európai parlamenti 
képviselő az erdélyi magyar összefogást sür-
gette, akár az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum, 
akár más intézményi keretek között.

A hozzászólások rendjén Toró T. Tibor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint az 
EMNT mögött két nehéz év áll, miután a leg-
utóbbi Küldöttgyűlésen stratégiai jelentő-
ségű döntéssel létrehozta a Néppártot abból 
a megfontolásból, hogy a civil politikai eszköz-
tár nem elég gazdag így pártpolitikai eszkö-
zökkel kell dolgozni a kitűzött cél – az autonó-
mia – eléréséért. Toró szerint a Néppárt felnőtt 
a feladathoz, hiszen két nehéz kampány és vá-
lasztás után is életben maradt, ebben pedig 
az EMNT-nek is nagy szerepe volt, például 
befogadta székházaiba a pártot. A politi-
ka szempontjából 2012 háborús év volt, és a 
kampányokban a civil mozgalmak háttérbe 
szorulnak, a pártoknak jut a főszerep. Ámde 
2013 az autonómia éve, és az EMNT bebizo-

nyította, hogy képes építkezni, és egy sor 
hasznos eseményt rendezett ennek jegyében 
– mondta a Néppárt elnöke. Toró elmond-
ta, a 2014-magyarországi választások előtt 
a Néppárt és az EMNT szerepet vállal abban, 
hogy megkönnyítsék a magyar állampolgár-
ságot szerzett erdélyiek részvételét. Az erdélyi 
magyarok számára újdonság a levélben sza-
vazás, és a választásokat megelőző regisztrá-
ció, ezért a két szervezet segíteni fog – szögez-
te le. Azt is elmondta, hogy a Néppárt által a 
magyar közösség számára kedvező régiósítás 
érdekében indított aláírásgyűjtés addig folyta-
tódik, ameddig a kellő számú ember megérti, 
hogy mi a tétje, hogy mi a különbség a fej-
lesztési, illetve a közigazgatási régió között. 
Ez egy alapos és hosszú folyamat, amelyben a 
Néppárt számít az EMNT segítségére is.

Az ülés végén a küldöttek zárónyilatkoza-
tot fogadtak el, ez lapunk következő oldalán 
olvasható.

Tisztújítás, alapszabály-módosítás  
az EMNT Küldöttgyűlésén

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

Adóemelés és az átalányadó bevezetése helyett
a román kormány csoportosítsa át a közterheket!
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Küldöttgyűlésének zárónyilatkozata

A 2013-as évet az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) az autonómia évének nyilvání-
totta, amit nemcsak az indokol, hogy megma-
radásunk zálogának életbe léptetése elodáz-
hatatlan, hanem az is, hogy idén több kerek 
évfordulót is ünnepelhetünk.

Húsz esztendeje fogadta el Brassóban az 
akkor még egységes erdélyi magyar politikai 
érdekvédelmi szervezet alapdokumentuma-
inak autonómiaelvű módosítását, és megte-
remtette a közös magyar cselekvés alapjait.

Tíz esztendő telt el azóta, hogy ugyanezen 
szervezet kongresszusa Szatmárnémetiben 
gyakorlatilag leszámolt a nemzeti önkormány-
zat célkitűzésével és az autonómia program-
jával, a nemzeti kataszter összeállításával és a 

belső választások megtartásával. Ezen önsors-
rontó lépések kényszerítették azokat, akik az 
autonómiában megvalósítandó célt és nem 
szavazatszerző hivatkozási alapot láttak, arra, 
hogy önálló úton és keretek között folytassák 
nemzetépítő munkájukat, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács ezért is ünnepelheti idén 
fennállásának tizedik évfordulóját.

Az EMNT Küldöttgyűlése egyöntetűen el-
fogadta elnökének, Tőkés Lászlónak az alap-
vető stratégiaváltásra vonatkozó előterjesz-
tését. A vélelmezett többségi érzékenység 
helyett a magyar érdekek képviseletét és vé-
delmét kell előtérbe helyeznünk. Ennek szel-
lemében erősíteni kell külpolitikai érdekérvé-
nyesítő tevékenységünket, mindent meg kell 
tennünk a „modellértékű romániai kisebb-

ségpolitika” hamis mítoszának leépítéséért, az 
nemzetközi fórumok valós adatokon alapuló, 
tényszerű informálásáért. Ennek érdekében a 
Küldöttgyűlés elengedhetetlennek tartja az 
erdélyi figyelőszolgálat tevékenységének új-
jászervezését, a magyarságvédelem intézmé-
nyesítését, többek között jogsegélyszolgálat 
formájában. Létérdekünk, hogy külföldön és 
belföldön egyaránt tudatosítsuk: a magyarel-
lenesség a xenofóbia egyik alesete, mely nem 
kevésbé elítélendő, mint a rasszizmus, antisze-
mitizmus vagy cigányellenesség.

Az EMNT Küldöttgyűlése felhívja a figyel-
met arra, hogy a 2014. évi magyarországi or-
szággyűlési választásokon a magyar állam-
polgársággal rendelkező külhoni magyarok 

is jogosultak a szavazásra. Ennek adminiszt-
ratív előfeltétele a választási regisztráció. Az 
EMNT a magyar kormány stratégiai partne-
reként elsőrendű fontosságúnak tartja, hogy 
a Kárpát-medencei nemzetpolitikai törekvé-
sek kiteljesítése érdekében minél több erdélyi 
magyar részt vegyen a országgyűlési választá-
sokon.

Az EMNT Küldöttgyűlése üdvözli a Parti-
umi Autonómiatanács (PAT) megalakulását, 
melynek kezdeményezői az EMNT térség-
beli tisztségviselői voltak. Az EMNT az integ-
rált autonómiatörekvések képviselőjeként 
minden olyan kezdeményezést támogat, mely 
az erdélyi magyar nemzeti közösség legfonto-
sabb stratégiai céljait hivatott szolgálni.

Természeti környezetünket nem zsákmá-

nyolhatjuk ki, hiszen azt unokáinktól kaptuk 
kölcsön. Az EMNT Küldöttgyűlése e gondo-
lat jegyében határozottan ellenzi a Verespa-
takot veszélyeztető bányászati beruházást, a 
káros hatású törpe-vízerőművek létrehozását, 
valamint a Rétyre tervezett fafeldolgozó fele-
lőtlen megépítését. A verespataki beruházás 
nemcsak Románia, hanem a környező orszá-
gok s Európa ügye is. Erdélyt nem gyarmat-
ként, kirablásra alkalmas területként, hanem 
az ország ékköveként kellene fejleszteni, úgy, 
hogy természeti, kulturális adottságai ne tűn-
jenek el, hanem előtérbe kerüljenek. A hivata-
los, minden törvényes eszközt igénybe vevő 
tiltakozás mellett támogatunk minden olyan 
civil megmozdulást, amely a közösségi, kul-
turális, természeti erőforrásaink védelmében 
s a törvénytelen rablópolitika ellen emelik fel 
a hangjukat. Az EMNT Küldöttgyűlése felkéri 
az EMNT tagságát s minden civil elkötelezett-
ségű állampolgárt, hogy az elkövetkezőkben 
is csatlakozzanak eme országos méretűvé szé-
lesedett tiltakozó mozgalomhoz.

Az EMNT Küldöttgyűlése egyhangúlag 
elítéli a kolozsvári református kétágú templom 
melletti építkezéseket. A műemléktemplom 
szomszédságában nincs helye az oda terve-
zett nagyszabású beruházásnak.

Az EMNT Küldöttgyűlése továbbra is szor-
galmazza az európai polgári kezdeményezés-
sel élő, az autonómia-törekvéseket támogató 
aláírásgyűjtő akciók egységes, összehangolt 
tervét a Kárpát-medencei magyar közösségek 
és érdekképviseleti szervezetek szintjén. Az 
EMNT Küldöttgyűlése javasolja, hogy a Kárpát 
Medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) 
következő ülése határozzon az európai polgári 
kezdeményezések összehangolásáról s a 
további közös fellépésről, ezzel együtt pedig 
hajtson végre alapvető fordulatot nemzetstra-
tégiájában.

Az EMNT folyó év december 14-én ünnepli 
megalakulásának 10. évfordulóját. E jeles alka-
lomból az EMNT ünnepi gálaestet szervez Ko-
lozsváron. A rendezvény keretében első alka-
lommal osztják ki a korábban létrehozott Kós 
Károly-díjakat, mellyel olyan személyeket tün-
tetnek ki, akik az autonómia érdekében az 
adott évben kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tottak.
Nagyvárad, 2013. október 12.

Az EMNt Országos küldöttgyűlése

November 2-án 17.30 órától gyertyás tün-
tetést tartunk az Olaszi temetőt meggyalá-
zó tanácsi határozat ellen. Tiltakozunk az 
áprilisban meghozott döntés ellen, mellyel 
az önkényesen felszámolt temető helyén ki-
alakított parkot Mihai Viteazulról nevezték 

el, a tulajdonos egyházak megkérdezése 
nélkül. Követeljük az elnevezés visszaállítá-
sát Olaszi kertre (parkra). Mindenkit hívunk, 
hogy a mindenszentek ünnepét követő ha-
lottak napján tartson velünk, hogy fellépé-
sünk halló fülekre találjon.

MEGhÍvó EMLékEztEtő tILtAkOzáSrA

A magyar kormányzat üzenetét Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár-helyettes  

tolmácsolta a nagyváradi küldöttgyülésen
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A Néppárt nagyszalontai szervezetének  
képviselői is részt vettek az autonómiáért  

szervezett biciklis demonstráción

Október 6-án pedig a hajdúváros főterén álló Kossuth-szobornál  
hajtottak fejet az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 

hőseinek és mártírjainak el nem halványuló emléke előtt

Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekművész a 
hónap első hétvégéjét Biharban töltötte, ahol előbb 

a nagyváradi Lorántffy-központban tartott előadást, 
majd másnap részt vett és közreműködött Élesden 

a Néppárt helyi irodájának avatóján, végül októ-
ber 6-án a Nagysándor-emléktáblánál adott elő a 

gyászünnephez illő dalokat


