
hiszünk erdélyben!

CSILLAGOS
H Í R E Kw

w
w

.n
ep

pa
rt

.e
u

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

Az aradi vértanúkra emlékeztek
Az Erdélyi Magyar Nemzeti tanács és az 

Erdélyi Magyar Néppárt nemzeti gyász-
napunkon, az aradi vértanúk emléknap-
ján közös megemlékezést szerveztek vá-
radolasziban, a református templomban 
és Nagysándor József honvédtábornok, 
aradi vértanú emléktáblájánál. 

A templomban Nagy István teológiai pro-
fesszor, a nagykőrösi tanítóképző nyugalma-
zott dékánja hirdetett igét. Utána Tőkés László 
korábbi királyhágómelléki református püspök, 
európai parlamenti képviselő, EMNT-elnök 
mondott alkalmi beszédet. Emlékeztetett arra, 
hogy kereken 210 évvel ezelőtt született Nagy-
váradon Nagysándor József honvédtábornok, 
aki a Kossuth Lajos által „magyar Golgotának” 
nevezett aradi vesztőhelyen társaival együtt 
életét áldozta a szabadságért. Aktuálpolitikai 
kérdéseket is érintő beszédében említést tett 
arról, hogy Temesváron, „a forradalom városá-

Az Erdélyi Magyar Nemzeti tanács és 
az Erdélyi Magyar Néppárt által elindított 
polgári esték rendezvénysorozat kereté-
ben október 10-én varga Csaba nagyvára-
di hegymászó tartott vetített képes előa-
dást az ázsiában végrehajtott parádés 
csúcshódításáról. Őt kérdeztük a sikerről 
és a terveiről.

– Amikor arról faggatták az elsőként próbál-
kozó George Malloryt 1921-ben, miért akarja 
megmászni az Everestet, azt az immár szálló-
igévé vált választ adta: „Mert ott van!” Önt is ez 
hajtja újabb és újabb csúcsok felé? Mi veszi rá az 
embert, hogy életét is kockáztatva újra meg újra 
nekivágjon?

– Mindig is bennem volt ez a felfedező 
ösztön, nevezhetjük kalandvágynak is. Von-
zódom a nehezen megközelíthető helyek-
hez, ahová nem mindenki juthat el. Ugyanak-
kor az is vonz, hogy az expedíciók alkalmával 
– amelyek egy-másfél hónapig tartanak – el-

Nagyváradról a világ tetejére
folytatása a 3. oldalon

folytatása a 2. oldalon
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juthatok olyan országokba, helyekre, megis-
merkedhetek olyan emberekkel, kultúrákkal, 
amelyek merőben eltérők a nyugati civilizáci-
ótól. Az élet új perspektívájával ismerkedem 
meg.

– Mint az előadáson is elhangzott, ha álma 
valóra válik, akkor ön lesz az első magyar, aki 
meghódítja a világ legveszélyesebb, legtöbb 
halálos áldozatot követelő csúcsaként számon 
tartott K2-t. Lehet már tudni, hogy mikor vág 
bele?

– Valóban a K2 (Chogori) megmászása a 
legnagyobb álmom. Amellett azonban, hogy 
a maga 8611 méterével ez a világ második 
legmagasabb csúcsa, sok alpinista szerint ezt 
a legnehezebb meghódítani. Most még tán 
nem vagyok eléggé felkészülve erre a hatal-
mas feladatra, nincs elég tapasztalatom. De 
remélem, hogy egy-két éven belül alkalmam 

nyílik arra, hogy megmásszam ezt a csúcsot, 
amin még nem járt magyar hegymászó. 
Jövőre azonban még biztos, hogy nem próbá-
lom meg, de talán a következő évben.

– A nyáron sikerült feljutnia élete első nyolcez-
resére, a 8035 méteres Gasherbrum II-re, a Fénylő 
Falra. Nem kis izgalmat okozott az itthoniaknak 
közben, hiszen egy adott ponton eltűnt a radar-
ról. Milyen érzések járják át az embert élete első 
nyolcezresének meghódítása közben? Milyen a 
csúcson lenni?

– Amikor végre feljutottam, az oxigénhi-
ány miatt eléggé kábult voltam. Nem mond-
hatnám, hogy katartikus élményként éltem 
volna meg a pillanatot. Csak lent tudatosult 
bennem, amikor visszaértem az alaptáborba, 
hogy igen, megcsináltam, sikerült!

– Nagyvárad feliratú magyar zászlóval fotóz-
kodott a csúcson. Mit jelent Önnek a Pece-parti 
Párizs?

– Azért éppen ezt a zászlót vittem fel, 
mivel ez a váradi magyar közösséget jelképe-
zi, amelynek én is része vagyok. Alig húsz éve 
még több mint 70 ezren voltunk, most már ke-
vesebb, mint 50 ezer magyar él Nagyváradon. 
Ez a zászló tehát az élni akarást, a megmara-
dást akarja jelképezni.

– Évente egy csúcs meghódítását tűzte ki célul. 
Mi következik? A végső cél egyébként az összes 
nyolcezres kipipálása? 

– Valószínűleg a szintén Pakisztánban talál-
ható, K3 jelzésű Broad Peaknek vágok neki, a 
helybéliek Faichan Kangri néven ismerik, 8051 
méter magas. Egyelőre nem az a cél, hogy 
mind a tizennégy nyolcezrest meghódítsam, 
de ki tudja, ha már lesz néhány a „tarsolyom-
ban”, akkor lehet, hogy erre fogok törekedni.

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt 
alelnöke, valamint Kristófi Kristóf, a Néppárt 
nagyváradi szervezetének elnöke tartott saj-
tótájékoztatót október 17-én a bihari megye-
székhelyen egyes aggasztó jelenségekről és 
sajátos törekvésekről.

Az EMNP partiumi régióelnöke elsőre az 
utóbbi időben Nagyváradon és Bihar megyé-
ben, de az egész Romániában erőteljesebbé 
vált magyarellenességről, magyarellenes han-
gulatkeltésről és politikai diskurzusról beszélt, 
annak okairól és körülményeiről. A posztkom-
munista központi és helyi hatalom egyér-
telműen bűnbakokat keres ahhoz a siralmas 
teljesítményhez, amit az államvezetés és kor-
mányzat a társadalomszervezés és -fejlesztés 
terén mutat. A korrupt politikai elit inkompe-
tenciáját és álnokságát a többségi szószólók 
azzal próbálják palástolni, hogy külső és belső 
„békétlenkedők” ellen hergelik a közállapo-
tokkal elégedetlen lakosságot. A magyar ki-
sebbség jogköveteléseit, autonómiatörek-
véseit – amelyek nem új keletűek – például 
tendenciózuson felkorbácsolt román nacio-

nalizmussal igyekeznek felülírni, a megfélem-
lítésig menő eszközökkel. Zatykó Gyula kitért 
röviden arra az alattomos történelemhami-
sításra, amit Nagyvárad mai elöljárói patro-
nálnak: a város alapítását térben és időben el 
akarják távolítani I. (Szent) László magyar ki-
rálytól, múltját és jelenét magyartalanítani 
szeretnék. A néppárti politikus elsődleges fel-
adatként jelölte meg azt, hogy az erdélyi és 
partiumi magyar közképviseleti szervezetek-
nek meg kellene egyezniük egy olyan konkrét 
cselekvési tervben, amivel ellensúlyozni 
lehetne a hungarofób megnyilvánulásokat és 
propagandát.

Kristófi Kristóf a Partium autonómiájáért 
folytatott aláírásgyűjtés gyakorlati oldalai-
ról beszélt, kitérve az ismeretterjesztés szük-
ségességére is a többségi nemzet felé, majd 
pedig a Néppárt által szervezett szolidaritási 
akciót ajánlotta a média figyelmébe: Biharból 
buszok indulnak azon érdeklődőkkel Buda-
pestre október 23-án, akik a magyar kormány-
zat mellett kiálló békemeneten szeretnének 
részt venni. Elmondta azt is, hogy október 

27-én hajnalban szintén indítanak autóbuszt 
bihari magyarokkal, akik a székelyek Berecktől 
Kökösig tartó nagy menetelésén vesznek majd 
részt, amit az egységes, önálló, autonóm Szé-
kelyföldért szervez a Székely Nemzeti Tanács, 
egy igen szélesnek ígérkező nemzeti összefo-
gás jegyében.

Nagyváradról a világ...

Sokasodnak a magyarellenes megnyilvánulások

folytatás az 1. oldalról

A regionalizmust és autonómiát népszerűsítő, román 
és magyar nyelvű nyomtatványokkal,  

plakátokkal, transzparensekkel stb. segíti  
a tájékoztatást a Néppárt

Csomortányi István megyei EMNP-elnök mutatta be 
az alpinistát és köszöntötte a közönséget
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Az Erdélyi Magyar Néppárt legfontosabb célja az 
erdélyi magyar autonómiatörekvések sikerre vitele, 
ennek rendeli alá politikai cselekvését.

A Ponta-kormány a magyarság számára hátrá-
nyos régiósítási elképzeléseinek gyakorlatba ülteté-
sével az utóbbi évtizedek legveszélyesebb támadá-
sát indítja közösségünk ellen. 

A Székelyföld és a történelmi Partium magyar 
jellegét megőrizni, magyar közösségének 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 magyar politikai szervezetek konszenzusával 
van remény. Több ízben is közös álláspont kialakí-
tására hívtuk az RMDSZ vezetőit, mivel csak együtt 
akadályozhatjuk meg Bukarest számunkra kedve-
zőtlen és veszélyes régiósítási elképzeléseit.

Kezdeményezéseinket az RMDSZ vezetői válasz-
ra sem méltatták. 

Nem támogatták a július 20-án Erdély 120 tele-
pülésén megtartott tiltakozó megmozdulást, mint 
ahogy korábban sem voltak partnerek a március 
10-én Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács 
által kezdeményezett Székely Szabadság Napjának 
megrendezésében.

A Néppárt július 20-án meghirdette az aláírás-
gyűjtést helyi népszavazások kezdeményezésére a 
Székelyföld és a történelmi Partium autonóm köz-
igazgatási régiók létrehozásáért. Nem titkolt célunk 
ezzel nyomást gyakorolni a román kormányra, hogy 
módosítsa a számunkra kedvezőtlen közigazgatási 
reform-terveit, ugyanakkor üzenni az RMDSZ-több-
ségű székelyföldi és partiumi települések elöljá-
róinak: kezdjék tervezni az illetékességi körükbe 
tartozó helyi népszavazás kiírását.

Egyértelműen megfogalmazott üzenetünkre 
a helyi elöljárók helyett az RMDSZ csúcsvezetői a 
maguk sajátos módján válaszoltak: az RMDSZ is alá-
írásgyűjtésbe kezd.

Az RMDSZ retorikája kétszínű és szándékai átlát-
hatatlanok: miközben a Ponta-kormány a kihelye-
zett kormányhivatalok átszervezésével „lopakodó 
régiósítást” folytat és így készíti elő a Székelyföld és 
a Partium magyar közösségeinek olyan közigazga-
tási régióba való kényszerítését, ahol végleg ellehe-
tetlenül a magyar érdekérvényesítés, addig a „hiva-
talos” magyar képviselet a közigazgatási és döntési 
hatáskörök nélküli fejlesztési régiók ügyében gyűjt 
aláírást. Nekünk nem Bukaresti irányítású „fejleszté-
si” régiókra, hanem magyar autonóm közigazgatási 
egységekre, területi autonómiára van szükségünk!

Kinek az érdeke ez az akció? Kinek az elvárása 

ban” a városvezetés újra felállíttatná a magyar-
ságot sértő Hűség szobrát, amelyet 1853-ban 
Ferenc József osztrák császár adományozott 
Temesvárnak hálája jeléül, amiért a város védői 
1849-ben ellenálltak a magyar szabadsághar-
cosok ostromának. Tőkés László véleménye 
szerint szégyenletes, hogy még ennyi idő után 
is harcolni kell a visszahúzó múlttal, és a város-
vezetés terve egyenlő „az árulók kitüntetésé-
vel”.  Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy 
korábbi váradi látogatásán mondott beszédé-
re utalva Tőkés kifejtette: a magyarok számára 
a szabadság sohasem csupán annyit jelentett, 
hogy fellázadnak valami ellen, hanem főkép-
pen azt, hogy kiállnak valami mellett. Most 
annak jött el az ideje, hogy kiálljunk a magyar 
történelmi régiók felszabdalása, Erdély altalaj-
kincsének elrablása, folyóink megmérgezése 
ellen – fogalmazott, majd hozzátette: példát 
kell vennünk hőseinkről, és áldozatokat kell 
hoznunk az önrendelkezésért, illetve a ben-
nünket megillető kisebbségi jogokért. 

Márton F. Erzsébet színművész szavalattal 
szolgált meg a templomban.

Nagysándor emléktáblájánál Török Sándor, 
az EMNT Bihar megyei elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket. Kristófi Kristóf, a Néppárt 

váradi szervezetének elnöke név szerint is fel-
sorolta az aradi vértanúkat, majd kifejtette: a 
21. században is olyan hazafiakra van szükség, 
akik méltók őseikhez, és teljes szívvel képvise-
lik a magyar szabadság, a magyar önrendelke-
zés ügyét. Csomortányi István megyei elnök 
arról szólt, hogy minden századnak megvan a 
maga szabadságküzdelme, melynek minden-
koron az a legfőbb kérdése, hogy hiszünk-e 
saját erőnkben, képesek vagyunk-e kezünk-
be venni saját sorsunkat, vagy külső hatalmak-
ban bízva hagyjuk, hogy mások irányítsák sor-
sunkat. Erdély jelenleg „gyarmati sorsban” 
él, „egy süllyedő ország balkáni tartománya”, 
ezen állapot leküzdése csak akkor lehetséges, 
ha végre kezünkbe vesszük sorsunkat, és kiál-
lunk az erdélyi és partiumi magyar önrendel-
kezés ügye mellé. 

A tisztánlátás fontosságát emelte ki beszé-
dében Zatykó Gyula, az EMNP országos alel-
nöke is. „Ha tisztán látjuk múltunk értékeit, 
akkor van esély arra, hogy helyes cselekvések-
kel építsünk rá jövendőt” – fogalmazott. Hoz-
záfűzte: fontos látnunk azt is, hogy milyen aljas 
módszerekkel és hamis vádakkal próbálják le-
járatni, lelkileg és erkölcsileg megtörni azt, aki 
nem tetszik a hatalomnak. Ugyanakkor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy különbséget kell 

tennünk azok között, akik valóban dolgoznak 
a nemzetükért, és azok között, akik önérdek-
ből úgy tesznek. 

A beszédek után Dévai Nagy Kamilla Liszt 
Ferenc-díjas énekművész és a Váradi Dalnokok 
alkalomhoz illő dalokat adtak elő. A megem-
lékezők elhelyezték a kegyelet virágait az em-
léktáblánál, majd közösen elénekelték a Him-
nuszt.

Az aradi vértanúkra...

folytatása az 5. oldalon

folytatás az 1. oldalról

Autonóm régiókért kell aláírást gyűjteni!
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– Az Erdélyi Magyar Néppárt keretprogram-
jában többször történik utalás hagyományaink 
megőrzésének, ápolásának és fejlesztésének el-
engedhetetlen voltára. A pártnak az erdélyi gaz-
dasági együttműködésről szóló programjában, 
a Mikó Imre Tervben pedig tételesen le van szö-
gezve, hogy Erdély építőipari, építészeti hagyo-
mányait az épített örökség értékei, valamint az 
évszázados hagyományok hűen tükrözik. Erdély, 
a Partium és a Bánság épített öröksége a múlt 
század elején bekövetkezett impériumváltás óta 
gyakorlatilag folyamatos eróziónak van kitéve, 
részben a nemtörődömségnek, részben a több-
ségi politikai kurzusoknak tulajdoníthatóan. 
Ez az örökség ugyanis zömmel magyar, szász, 
zsidó, örmény és más, nem román hagyaték…

– Erdély városai és települései épített örök-
ségük révén azután is hirdetik az egykor ott élt 
népek szorgalmát és tudását, mikor azok már 
esetleg eltűntek, kivándoroltak. Így van ez a 
Szászföld esetén, és sajnos nagyon sok helyen 
Dél-Erdély egykor magyarok lakta részein is. 
Épített örökségünk hű tökre a múltnak, ezért 
nem csoda, ha egyesek ezt el akarják pusztíta-
ni. Ahogyan a történelemkönyvek lapjain ha-
misítanak, úgy teszik ezt városaink arculatának 
átalakításakor. Ezért kell bizonyos épületeknek 
eltűnniük, és ezért szaporodnak a hagymaku-
polás templomok is, főleg a belvárosokban. 
Ez az új honszerzés része. Ilyen körülmények 
között nem csoda, hogy töretlenül folytatódik 
a Ceauşescu-féle rombolás. Erre tesz egy lapát-
tal a korrupt hivatalok hanyagsága és egyes 
befektetők kapzsisága, akik néhány plusz szin-
tért vagy egy új épületért bármit lerombolná-
nak. Épített örökségünk diszkriminációja több 
évtizedes gyakorlat, hiszen egy fatemplom 
megmentésére nem gond pénzt szerezni, mi-
közben jóval idősebb középkori templomaink 
tucatjával pusztulnak. 

– A tavalyi helyhatósági választási kampány-
ban ön Nagyvárad polgármester-jelöltjeként egy 
„tündöklő város” képét vázolta. Melyek lennének 
a legsürgősebb intézkedések ez irányba?

– Sokrétű és gyors lépéseket kellene 
tennünk, melyek sajnos nagyrészt városveze-
tői pozícióból lennének eredményesek, mert 
helyhatósági döntési és végrehajtási felada-

tok. Elsősorban egy olyan műemlékvédelmi 
szabályozást kellene megalkotni, mely nem 
enged kibúvót senkinek, és minden konkrét 
esetre pontos megoldást kínál. Másodszor 
pedig ezt be is kell tartani. Sajnos ma akármi-
lyen szigorú szabályok is lennének, a jól bejára-
tott korrupciós utakon egyesek bármire enge-
délyt szerezhetnek, míg a közember számára 
gyakorlatilag minden tilos műemlékes ügyek-
ben. Ha megvan a szabályozás, végre felújí-
tási stratégiát is kellene készíteni, hogy mi az, 
amit meg kell menteni, mi a sürgős, és hogy 
milyen feltételek mellett és milyen üteme-
zéssel tud megújulni a belváros. Ebben a ma-
gánszektornak döntő szerepet kell játsza-
nia, hiszen az nem tartható, hogy csillagászati 
bérleti díjak ütik egyes belvárosi tulajdonosok 
markát, de ebből semmit nem hajlandók a fel-
újításra áldozni. Itt egészséges egyensúlyt kell 
kialakítani, hiszen a belvárosi tulajdon egyben 
kötelességeket is ró a belvárosi kereskedelmi 
és szolgáltató ingatlanok birtokosaira. Ugyan-
akkor indokolt lenne a készülő városi általános 
rendezési tervbe belefoglalni a helyileg védett 
épületek jegyzékét, valamint a már fentebb 
említett szigorú szabályozást. Ami nem tar-
tozik szigorúan a műemlékvédelem körébe, 
de egyik fontos meghatározója városképünk-
nek: zöld területeink és parkjaink külalakja. 
Akik emlékeznek rá, jól tudják, de az egykori 
képeslapok és fotók is mutatják, hogy még 
a hetvenes években is valódi kertészmunka 
folyt a város közterületein, rendezett ágyások-
kal és tervszerűen kialakított zöld területekkel. 
Sajnos mára ez az átgondoltság és tervszerű-
ség teljesen eltűnt. Éppen ezért indokolt lenne 
a városi főkertészi tisztség és egy városi kerté-
szeti vállalat létrehozása, ahogyan az gyakor-
lat Európa civilizált városaiban. Nem bonyo-
lult dolgok ezek, tanulni kellene a múltból és a 
környező jó példákból.

– A jelenlegi városvezetés miben mesterkedik?
– Hogy következetesség jellemezné váro-

sunk vezetőit, elég nehéz elképzelni. Elég, ha 
arra gondolok, hogy idén tavasszal előruk-
koltak egy drága pénzen elkészített, „mes-
tertervnek” nevezett felületes városrende-
zési vázlattal, eszerint le akarták rombolni a 

Kert utca felét és villamospályát akartak oda 
vezetni. Ehhez képest már a nyáron bemuta-
tott általános rendezési tervben ennek semmi 
nyoma nem volt, a villamospálya nyomvo-
nala pedig átkerült a Vitéz utcának a Rhédey 
kertbe torkolló részébe. Ugyanez történt a 
Szent László tér felújításával, hiszen amit most 
akarnak megvalósítani, egy éven belül a ne-
gyedik terv. Szakembereink egybehangzó 
véleménye szerint ez illeszkedik legkevésbé 
Nagyvárad hagyományaihoz és arculatához, 
ez egy balkáni giccshalmaz. De hogy folytas-
sam a sort, ez történt a várost elkerülő körgyű-
rű nyomvonaltervével is, éppen néhány napja 
rukkolt elő a polgármester az idei harmadik 
elképzeléssel. Ötlet vagy inkább ötletelgetés 
rengeteg van, de átgondoltság és hosszú távú 
tervezés semmi. És akkor még nem említettem 
a közösségünket sértő, már-már provokatív 
döntések sorát, mint az Olaszi temető „parcul 
Mihai Viteazul”-ra való átnevezése, vagy az el-
képzelés, miszerint a főtérre Ferdinánd román 
király szobrán kívül még két román püspök, 
egy ortodox és egy görögkatolikus szobrát 
is fel kellene állítani, míg magyar vonatkozá-
sú szobrot egyet sem. Ezek az ügyek nagyon 
fontosak, ezért átgondoltságot várnánk el, la-
kossági meghallgatások sorozatát, konszen-
zuskeresést többség és kisebbség, hatalom 
és „alattvalók” között. Épített örökségünket 
amúgy azért kaptuk őseinktől, hogy jó állapot-
ban átadjuk utódainknak. Ez felelősséggel jár.

Épített örökségünk védelmében 
INterjú ZAtykó GyulávAl, A NÉppárt AlelNökÉvel

A Szent László tér a 20. század elején,  
a városalapító magyar király szobrával a háttérben Ez lenne az új váradi főtér „végső” látványterve



CSILLAGOS HÍREK

HISzünK ERdéLybEn!

52013. OKTÓBER

zavart kelteni, a közösség közvetlen politikai akaratnyilvánítását súly-
talanítani, figyelmét az autonóm közigazgatási régiókról 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 hatalommal kötött titkos paktum? Mi az ára és ki fizeti meg? 
Tartunk tőle, hogy nem a Victor Pontával kormányra készülő csúcsve-
zetők, hanem ismét a jóhiszemű, de félrevezetett közösség.

Talán még nem reménytelen mindezt tisztázni, és ezekre a kérdé-
sekre közösségünknek megnyugtató válaszokat adni. Minderre és 
az együttműködés, aközös cselekvés kereteinek kidolgozására alkal-
mas 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 meghirdetett Székelyek Nagy Menetelésének szervezé-
séből, és erre biztat minden politikai és társadalmi szervezetet. 

Továbbá folytatja a megkezdett aláírásgyűjtést a Székelyföld és tör-
ténelmi 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

Nagyvárad román többségű vezetősége nemcsak hogy nem tiszteli a város 
lakosságának több mint egynegyedét kitevő magyar kisebbséget, de folya-
matosan meg is alázza, ingerli, provokálja. Hogy tudatos arroganciából vagy 
pusztán bunkóságból teszi, édes mindegy. Folyamatosan olyan terveket szö-
vögetnek a velünk együtt élő polgártársaink, amelyekkel a közel ezer éves 
város magyar múltját igyekeznek eltüntetni: az épített örökséget éppúgy, mint 
a szellemi hagyatékot. Újabban Szent László magyar királyt lúgoznák ki Nagy-
várad történelméből, elvitatva tőle a városalapítás közkeletű tényét. Ugyanak-
kor a közelmúlt és a jelen kronológiáját már szinte csak román vonatkozású, 
többé-kevésbé dicsőséges momentumokkal zászlózzák. Mert október 12-én 
ünnepelni lehet ugyan Nagyváradot, de közmegegyezésről szó sincs: a kettős 
évfordulónak kimondva-kimondatlanul magyarellenes éle van. 1918. október 
12-én a Román Nemzeti Párt prominensei a történelmi Magyarország szét-
verésének szándékát fogalmazták meg városunkban egy proklamációban, 
gyakorlatilag hátba támadva a világháborúban kivérzett országot, amely-
nek addig lojális polgárai voltak. Legalábbis annak tűntek. 26 év múlva pedig 
ugyanezen napon a szovjet tankok nyomában jöttek „felszabadítani” Váradot 
azok, akiknek utódai ma is hadizsákmányként tekintenek mindenre. Heteken 
át ünnepelnek és ünnepeltetik magukat közpénzen úgy, hogy rá se hederítnek 
a város magyar közösségére. Rosszkedvünk telét vetítette előre a fals hangú 
nagyváradi ősz…

Dénes László

kisemmizést követő terjeszkedést
Érthetetlen – vagy nagyon is érthető? – 

az, ami Nagyváradon is folyik a földterüle-
tek, épített ingatlanok vissza(nem)szolgálta-
tása körül. A tulajdonosok és örököseik egy 
része jó két évtizeddel a kommunista rezsim 
bukása után sem kapta vissza a diktatúrában 
jogtalanul elbitorolt vagyonát, és kárpótlást 
sem kapott érte. Ezzel szemben megállítha-
tatlanul folyik a hagymakupolás honfoglalás, 
azaz a többségi nemzet különböző intézmé-
nyeinek – például egyházainak – területfog-
lalása, terjeszkedése, sőt kirívó terpeszkedése. 
A kisemmizettek hadd vergődjenek a bírósá-
gokon vagy folyamodjanak Strassburghoz! 
Nincs itt sorrend vagy írott jogszabály betar-
tása, a bitorlóknak előjoguk van mindenhez, 
mindenkor. Ha a bíróság véletlenül a károsult-
nak kedvező döntést is hoz, arra is van meg-
oldás: csak négyzetméterre azonos, leromlott 
területet kapsz vissza vagy teljesen lelakott 
épületet, ha nem tetszik, akkor még azt sem. 
Hiába örülsz annak, hogy a bíróság „azonos 
értékű” ingatlant ítélt meg neked. Ha meg kár-
pótlásra vagy jogosult, akkor várj csekély 15-20 
évet, míg részletekben valami alamizsnát 
majd megkapsz, ha kapsz. Elmaradt haszon, 
ami 40-60 év után járna, járhatna, szóba sem 
kerül…

Bizonyára sokan felfigyeltek már a Vá-
radhegyalján, az Alsó Körösoldali úton (ma 
str. Făcliei) felépült Szent Kereszt-kolostorra 
(Mănăstirea Sfintei Cruci). Aki váradi, az tudja, 
hogy itt egykor a vincés és orsolyás nővérek 
szőlője volt. Mire a szerzetesrendek visszaigé-
nyelték és kapták volna a több hektáros bir-
tokot, addigra ráépültek az ortodox egyházi 
ingatlanok, mégpedig példátlan gyorsaság-
gal. Itt sem a tisztességes visszaszolgáltatás, 
hanem az alattomos honfoglalás kapott el-
sőbbséget. 

A városháza visszaszolgáltatási igény esetén 
mindig azzal áll elő, azt állítja még a bíróságok 
előtt is, hogy nincs a tulajdonában restitúció-
ra felhasználható föld- vagy épületingatlan. 
Közben meg a fent említett kolostor személy-
zetének boldogulását szem előtt tartva közel 
53 hektár területet 25 éves ingyenes haszná-
latba tud adni legelő formájában! Holott ez a 
nyilvántartás szerint nem hasznosítható, ter-
méketlen (neproductiv) terület. 

Ez az ingatlan és területátjátszási folyamat 
a 2005. évi 1043. és a 2007. évi 914. számú kor-
mányhatározattal indult útjára. Ezekben épü-
letek és mintegy 24 hektárnyi, a várost délről 
elkerülő országút mellett húzódó, valami-
kor lőtérként és tankgyakorlótérként hasz-
nált terület került át a Nemzetvédelmi Minisz-
térium kezeléséből a kultuszminisztériumon 
keresztül a Szent Kereszt-kolostor kezelésé-
be. A kolostor vezetőjének utasítására azon 
nyomban megjelentek egy kolostor betona-
lapjai, mindennemű építési engedély nélkül! 
Majd csak ezután jött a 2008. évi 1561. számú 
kormányhatározat, amely az egykor állami ke-
zelésű területeket átadja az önkormányzatok-
nak. Ekkor tört ki a botrány, pereskedéssoro-

zat indult, végül a körgyűrű melletti terület a 
Nagyváradi Helyi Tanács tulajdonába ment át, 
közösségi felhasználásra. Állítólag újabb ipari 
parkot tervez oda a Bolojan-adminisztráció. 

De hogy a görögkeleti kolostor ne ma-
radjon terület nélkül, megszületett a 2012. 
évi 738. számú tanácsi határozat, valamint 
nemrég a 2013. évi 640. számú határozat, mely 
az előbbit módosítja. Ezek értelmében a Szent 
Kereszt ortodox kolostor az eredeti 24 hektár 
helyett egy 52 hektár nagyságú területet 25 
évig ingyenesen használatba vehet, mégpe-
dig a nyugati ipari zónában. Ez a város külterü-
letének mint terméketlen része szerepel nyil-
vántartásban. Ám a 2012. november 22-én 
született használatbavételi szerződésben az 
szerepel, hogy a területet a kolostor mellék-
gazdasága legeltetésre fogja használni. A Borsi 
út és Biharpüspöki között található, befüvesí-
tett terület egykor a Hőerőmű (CET) salaktáro-
lójaként szolgált. Hogy mit fog vele kezdeni a 
„majkucák”, az majd kiderül, de az előzmények 
fényében felmerül annak a gyanúja, hogy 
engedély nélküli építkezéstől sem riadnak 
vissza… a salakon.

folytatás a 3. oldalról

Autonóm... Csak magukat ünnepelték
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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



hiszünk erdélyben!
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Mint ismeretes, az EMNP nagyváradi szerve-
zete közigazgatási bírósághoz fordult a nagy-
váradi tanács által egyhangúlag (az RMDSZ-es 
képviselők által is!) megszavazott, a beltelkek 
besorolásával kapcsolatos eljárás megszün-
tetése végett, és a februárban megszavazott 
határozat megsemmisítését kérte a bíróság-
tól. Az önkormányzat már elmarasztalható 
azért is, hogy nem tartotta be a törvény által 
megszabott 25 napos határidőt, mely alatt az 
idézés kézhezvételétől számítva a védekezést 
be kell adni, ehhez több mint száz napra volt 
szüksége! Romániában a jogegyenlőség azt 
jelenti, hogy a hatalomnak meg van engedve 
az, ami másnak nem. A néppárti beadvány a 
2013/111/5452. számon fut a bíróságon, az első 
tárgyalást december 12-re tűzték ki. Ha ez így 
folytatódik, jogerős ítélet az ügyben egyha-
mar nem várható…

„Védekezésében az önkormányzat hí-
mez-hámoz, magyarázkodásában politikai in-
díttatásúnak próbálja perindítványunkat be-
állítani. Mi ezt természetesen el kell utasítsuk, 
és továbbra is a törvények betartását követel-
jük. A tulajdonjoghoz tartozónak tartjuk a bel-
telkek használati besorolását, s ennek önbe-
vallás alapján kell történnie, ne egy hivatalnok 

döntse el ezt a városházán. Mi a saját tulajdon 
fölötti rendelkezésért szálltunk perbe. Szerin-
tünk az elöljáróság visszaéléseknek vet ágyat. 
A perbeadványunkhoz csatlakozni vágyókat 
(főleg azokat, akik annak idején már aláírták 
táblázatunkat) kérjük, jelentkezzenek a Széles 
(Menumorut) u. 23. szám alatti irodánkban, 
előzetes egyeztetés alapján a 0770-114-116-os 
vagy a 0744-882-978-as számokon” – nyilat-
kozta Kristófi Kristóf József, a Néppárt nagyvá-
radi elnöke.

lApZártA
Fejlemények a beltelekadó-perben

Meghívó

2013. november 15-én emlékezünk 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születé-
sének 433. és trónra lépésének 400. év-
fordulójára. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
minden érdeklődőt szeretettel vár 13 
órakor a fejedelem nagyváradi szobrához, 
a Shlauch kertbe (ma Petőfi park), ahol 
rövid műsorral és koszorúzással emléke-
zünk a magyar történelem nagy alakjára.

HUMOR
Egy férfi átlagos munkanapja: Felke-

lés. Ericsson, Colgate, Nescafe, Orbit, Renault, 
Compaq, Epson, Ericsson, Ericsson, McDonalds,  
Coca-Cola, Orbit, Compaq, Epson, Ericsson, Eri-
csson, Renault, Tuborg, Tuborg, Tuborg, Tuborg, 
Tuborg, Tuborg, Ericsson, Ericsson, Viagra, Durex, 
Colgate. Vége a napnak.


