
hiszünk erdélyben!

w
w

w
.n

ep
pa

rt
.e

u

  az Erdélyi Magyar Néppárt szilágy MEgyEi havilapja                                     i. évfolyaM, 2. száM, 2013. NovEMbEr

Csillagos
H Í R E K

Mintegy tízezer embert mozgósított az 
Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti tanács (EMNt) a székelyek 
nagy menetelésére. a legtöbben Maksán 
és Eresztevényben, további néhány ez-
ren Kézdivásárhelyen és környékén vet-
tek részt a menetelésen a Néppárt és az 
EMNt hívására. 

A szervezők szerint a Székelyek nagy me-
netelésén, amelynek során Kökös és Bereck 
között 54 kilométeres menetoszlop alakult 
ki, összesen mintegy 120 ezer ember vett 
részt. „Össze tudunk gyűlni, ha kell – aho-
gyan tettük ezt múlt év novemberében Sep-
siszentgyörgyön vagy ez év március 10-én 
Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság nap-
ján: az égre kiáltani a nemet és az igent. Ne-
met kiáltani Bukarest álnok szándékára, hogy 
életidegen és számunkra előnytelen közigaz-
gatási keretbe akar mindet terelni, hogy az-
tán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja 
unokáink jussát. És igent kiáltani saját kipró-
bált és hasznos rendünkre: az autonóm Szé-
kelyföldre.

folytatása a 2. oldalon

Együtt erősek vagyunk
TÖBB MINT TÍZEZER EMBERT MOZGÓSÍTOTT A SZÉKELYEK NAGY MENETELÉSÉRE A NÉPPÁRT ÉS AZ EMNT

Ki a magyarokkal az országból?
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 

Erdélyi Magyar Néppárt zilahi irodájának 
munkatársait szokatlan látvány fogadta szék-
házuk kapujában egy október eleji reggelen, 
amikor a megszokott időben munkába ér-
keztek. Ismeretlen tettesek a helyi, és – min-
den túlzás nélkül – az egész erdélyi magyar 
közösséget sértő matricákat ragasztottak fel 
az iroda nyitvatartási órarendjére. 

Amint a mellékelt fotó is igazolja, a matri-
cákon a magyarok számára rossz emlékű Av-
ram Iancu arcképe látható a nyomdafestéket 
nem tűrő „Muie Ungaria” és „Afară cu ungurii 
din ţară” (Magyarország kapja be; Ki a ma-
gyarokkal az országból) feliratokkal.

Püsök Ferenc, az Erdélyi Magyar Néppárt 
zilahi elnöke ismeretlen tettes ellen feljelen-
tést tett a Szilágy megyei rendőrségen. 

Zilahon mindeddig nem voltak hasonló 
megnyilvánulások, a különböző nemzetisé-
gek mindig békében éltek egymás mellett, 
ezért is érthetetlen, hogy mi sarkallta a tet-
teseket a sértő feliratok kihelyezésére. Vél-
hetően a Bukarestből az egyszerű románok 
nyakába öntött nacionalista politikai szenny. 

A felháborító pro-
vokáció óta eltelt 
egy hónap, de a 
feljelentésre nem 
érkezett válasz a 
rendőrségtől, ki 
sem ment senki a 
helyszínre vizsgá-
lódni, megtekin-
teni a bizonyíté-
kokat.
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Együtt erősek...
folytatás az 1. oldalról

Mert tudjuk: az autonómia a megoldás” 
– fogalmazott a rádióban sugárzott üzene-
tében Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke, aki 
szerint „nem lesz béke és nyugalom e tájon 
addig, amíg szabadságunkat, közösségi jo-
gainkat és közülük a legfontosabbat, a Szé-
kelyföld autonómiáját el nem érjük”. „Nem 
hagyjuk magunkat. Ha kell, menetelünk, 
ha kell, népszavazást kezdeményezünk, ha 
kell, ismét összegyűlünk, ha kell, öntudatos 
polgárként élünk a polgári engedetlenség 
eszközével is. Ma menetelünk, használjuk a 
közvetlen demokrácia nemes eszközét. Me-
netelünk az autonómiáért, mert az a megol-
dás. A számbeli többségnek is hasznosabb 
lenne, ha meghallaná szavunk. Ha hallgatna 
ránk. Mert ők is tudják, hiszen több évszáza-
da élünk együtt: nyelvünk, hitünk, szülőföl-
dünk, szabadságunk, jövőnk nem adjuk. Az 
autonómia a megoldás.” – mondta Toró.

„Milyen jó, hogyha az erdélyi magyar pár-
tok és szervezetek nem ellenséges veteke-
déssel, hanem a közös ügy támogatásában 
működnek együtt, és nemes versenyben 
igyekeznek minél nagyobb részt vállalni ez 
esetben az autonómia előmozdítása érdeké-
ben. Nagyon hálás vagyok a Székely Nemzeti 
Tanácsnak, hogy sikerült egymás mellé gyűj-
tenie bennünket” – szögezte le a rádióban 
közvetített beszédében Tőkés László európai 
parlamenti képviselő, az EMNT elnöke. „Én 
büszke vagyok arra, hogy ebben az ország-
ban és mondhatni, az egész Kárpát-meden-
cei magyar nyelvterületen nincs még egy 
olyan nemzeti közösség, amelyik ennyire 
állhatatosan ki tudna állni a jogai és az ügye 
mellett” – mondta Tőkés. Hangsúlyozta: „Gá-

bor Áron kései utódaiként mi nem ágyúval, 
nem fegyverrel, hanem békés, demokratikus 
eszközökkel küzdünk a jövőnkért. Én nagyon 
remélem, hogy ezen az úton sikerülni fog 
végigmennünk, és senki nem fog megbírsá-
golni bennünket útfoglalás miatt, és nem kell 
a székelyeknek keményvalutában fizetniük a 
szólásszabadságért és a gyülekezési joguk 
használatáért.”

Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető el-
nöke üzenetében úgy fogalmazott: „Eljött 
az ideje annak, hogy végre észrevegyenek! 
Ha mindeddig nem volt elég az a számtalan 
nyilatkozat, felszólalás, egyeztetés, mely ar-
ról szólt, hogy nekünk autonómia kell, akkor 
tessék: kivonultunk az országútra. És most 
itt vagyunk a legjobb helyen – hadd lássa 
ország-világ, hogy nem vagyunk megelé-

gedve a sorsunkkal, és azt is, hogy elszántak 
vagyunk”. „Erősödni és erősíteni akarunk – itt 
a Kárpát-medencében, itt Erdélyben, itt Há-
romszéken! Nem vagyunk senki ellen, hanem 
saját fejlődésünk, jövőnk ügyében jöttünk ki 
Gábor Áron országútjára. (…) Össze kell ka-
paszkodjunk, s közben folyamatosan kérni, 
követelni, kiharcolni kell azt, amihez jogunk 
van, ami jár nekünk! Legyen erőnk, hitünk, 
fogyhatatlan türelmünk, kiállásunk – addig, 
amíg elérjük a vágyott célt: az autonómiát! 
Isten minket úgy segéljen!” – áll Sándor Krisz-
tina üzenetében.

A Szilágyságból több település képvisele-
tében vettek részt néppártosok a menetelé-
sen, ők a szatmáriakkal együtt utaztak a de-
monstráció helyszínére.

Megalakult a Szilágyságban a gazdaegyesület
2013. júniusában elkezdődött a Szilágysági 

Gazdák Egyesületének a bejegyzése. Októ-
berben sikerült is a bejegyzést véglegesíteni. 
Az egyesület elnöke Bákai Attila szilágypere-
cseni gazdálkodó, az alelnök Darabont Attila, 

aki szintén perecseni gazda, az Egyesület tit-
kára pedig Varga Gyula Kémerről, aki egyben 
a Néppárt Szilágy megyei elnöke is. 

Az Egyesület célja a szilágysági gazdák tá-
mogatása; szakmai képzések, konferenciák, 
előadások, szimpóziumok, szemináriumok, 
kiállítások megrendezése, amelyek majd se-
gítik a gazdálkodók szakmai előrehaladását, 
illetve fejlődését; különböző programok, 
projektek támogatása; más belföldi és kül-
földi szervezetekkel való együttműködés; 
szakmai tanulmányok és kutatások támoga-
tása; a faluturizmus fellendítése, kirándulá-
sok, táborok és más ilyen jellegű programok 
szervezése; szakmai folyóiratok, könyvek, 
tájékoztatók kiadása; ösztöndíjak biztosítása; 
egy tanácsadási központ létrehozása a gaz-
dálkodóknak; hasonló profilú szervezetekkel 
való együttműködés.

Az egyesület székhelye Zilahon, a Bercsé-
nyi (Andrei Şaguna) utca 12. szám alatt talál-
ható (képünkön). 
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Október 23-a Szilágyságban
Az Erdélyi  Magyar Nemzeti Tanács  és az Er-

délyi Magyar Néppárt szilágycsehi szervezete 
közösen emlékeztek október 23-án a magyar-
országi forradalomra és szabadságharcra, ki-
törésének 57. évfordulójára. Az egybegyűltek 
előtt Molnár Kálmán nyugalmazott reformá-
tus lelkipásztor, volt esperes tartott beszédet, 
azt követően koszorút helyeztek el az 56-os 
emléktáblánál és mécseseket gyújtottak.  

Nem ördögtől való
Az Erdélyi Magyar Néppárt székházaiban 

továbbra is várják azokat a polgárokat – po-
litikai elkötelezettségüktől és nemzeti hova-
tartozásuktól függetlenül –, akik azt szeret-
nék, hogy a hatóságok egységes, kétnyelvű, 
autonóm Partium régiót alakítsanak ki Ro-
mániában, más, egyéb autonómiaformák 
mellett. Aláírásukkal tudják támogatni ezt a 
törekvést mindazok, akik az önrendelkezés és 
a decentralizáció, a történelmi régiókon ala-
puló közigazgatási reform hívei. A júliusban 
elindított, tömegdemonstrációkkal is megtá-
mogatott és kidomborított akció kiáltványa 
jelmondatokban foglalta össze e törekvések 
lényegét: „Erdély nemzeti közösségeinek és 
természetes régióinak a belső önrendelke-
zését akarjuk! Túlközpontosított, homogén 
nemzetállam helyett modern, föderális Ro-
mániát akarunk! Benne legyen Erdély igazi 
európai nagyrégió! Legyenek nagyvárosai 
sajátos jogállású, többnyelvű metropoliszok! 
Legyen hivatalosan is Kolozsvár Erdély fővá-
rosa! Legyen Székelyföld egységes autonóm 
közigazgatási régió! Legyen a Partium egysé-
ges, sajátos jogállású, többnyelvű közigazga-
tási régió!” E legutóbbi kívánalom jegyében 
folyik az aláírásgyűjtés, de nemcsak a Nép-
párt székházaiban, hanem ambuláns önkén-
tesek révén is. 

A párt tisztségviselői, képviselői amúgy 
több-kevesebb gondot fordítanak arra is, 
hogy felvilágosítsák és tájékoztassák román 
nemzetiségű honfitársainkat a különféle au-
tonómiaszintekről, ezek formájáról és tar-
talmáról, de legfőképpen előnyeiről. Erre 
szükség van a jól felfogott lokálpatriotizmus 

és regionalizmus szellemében. (Nagyvára-
don a néppártiak például területfoglalási 
engedélyt jártak ki – nem volt sima ügy –, a 
főutcán felállított sátorban is gyűjtöttek alá-
írásokat egy héten keresztül, tájékoztatták a 
járókelőket, szóba álltak az érdeklődőkkel, kí-
váncsiskodókkal, kötekedőkkel, felvilágosító 
szórólapokat osztogattak. Azért mentek ki az 
utcára, hogy a románok is szembesüljenek a 
témával és az autonómia támogatásának le-
hetőségével. Többek kérdéseiből is látszott: 
idegenkedés, értetlenkedés, fogalomzavar 
uralkodik számos polgártársunkban, amikor 
az autonómia különböző formáiról és ezek 

kodifikálásáról van szó. És ez nemcsak a köz-
véleményre, hanem annak formálóira, az új-
ságírókra is vonatkozik: a bukaresti nemzetál-
lami propaganda hatása töretlen.)

A minél szélesebb körű felvilágosítás érde-
kében az EMNP egy, az akciót népszerűsítő 
internetes weboldalt és animációt is készíte-
nek a többnyelvű tájékoztató anyagokból. A 
látványelemeket plakátok és molinók, térké-
pek és rajzok, grafikonok és táblázatok egé-
szítik ki. Minden eszköz azt szolgálja, hogy 
tudatosuljon az állampolgárokban: az auto-
nómia „nem ördögtől való”.

FOLYIK AZ ALÁÍRÁSGYűjTÉS A PARTIuM AuTONÓMIÁjÁÉRT

Az ünnep-
lés végeztével 
a részvevők 
elénekelték a 
magyar him-
nuszt. 

Z i l a h o n 
u g y ana znap 
az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt 
és az Erdélyi 
Magyar Nem-
zeti Tanács 
tagjai csatla-
koztak a meg-
emlékezőkhöz 
a református 
egyház által 
szervezett ün-
nepségen. Részt vettek az istentiszteleten, 
majd a templomkertben a forradalom emlé-
két idéző kopjafánál gyújtottak gyertyákat. A 
kopjafa alapkövét még 2006-ban rakták le, 
de csak 2012-ben sikerült felállítani a szerény 
emlékjelet. 
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A magyarországi választásokra való 
regisztráció nemzetpolitikai feladat, 
amely együttműködést igényel

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács ugyanúgy nemzet-
politikai jelentőségű feladatnak tekinti a ma-
gyarországi választási regisztrációt, mint a 
honosításban való segédkezést, és mindkét 
szervezet segíteni fog az embereknek mind 
a regisztrációban, mind pedig a választás-
ra jogosultak mozgósításában – hangzott 
el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Toró T. 
Tibor, a Néppárt elnöke, Sándor Krisztina, az 
EMNT ügyvezető elnöke, valamint Ferencz 
Attila, a Néppárt regisztrációs biztosa tartott 
november 5-én Kolozsváron.

Sándor Krisztina emlékeztetett arra, hogy 
az EMNT derekasan kivette és továbbra is 
kiveszi a részét a honosítási folyamatban, 
hiszen világszinten a honosítási kérelmek 30 
százalékát az Erdély-szerte működő EMNT-
irodákban állítják össze. „A külhoni magyar 
állampolgárok szavazójogának biztosítása 
után természetes, hogy a következő lépés a 
segítségnyújtás a választási regisztrációban” 
– jelentette ki Sándor Krisztina. Nemzetpo-
litikai feladatnak nevezte a külhoni magyar 
állampolgárok részvételét a magyarországi 
országgyűlési választásokon, hiszen ezzel 
a nem Magyarországon élő magyar közös-
ségek visszaigazolhatják az elmúlt húsz év 
magyar kormányainak nemzetpolitikai mun-
káját.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöke leszögezte: az erdélyi magyarok a re-
gisztrációval, majd a választásokon való nagy 
arányú részvétellel jelezhetik, hogy fontosak 
számukra az utóbbi évek nemzetpolitikai 
fejleményei, ilyen például a magyar alaptör-
vény kidolgozása, a nemzeti összetartozás 
törvényének elfogadása, a magyar állampol-
gárság kiterjesztése, illetve a szavazati jog 
megadása a külhoni magyar állampolgárok-

nak. Az erdélyi magyarok számára újdonság 
a kedvezményesen megszerezhető magyar 
állampolgárság, de ugyanígy újdonság a re-
gisztráció és a levélben szavazás intézménye 
is, ezért a Néppárt számára kiemelt fontos-
sággal bír, hogy felajánlja segítségét mind-
ehhez – tette hozzá Toró. Elmondta: a Nép-
párt számára a regisztráció nem vetélkedés 
vagy pártpolitikai verseny: „a Székelyek nagy 
meneteléséhez hasonlóan a regisztrációban 
és a mozgósításban is az együttműködésé a 
főszerep, ezért szólítom az RMDSZ-t, amely 
a legnagyobb hálózattal rendelkezik, és az 
egyházakat is, hogy vegyék ki a részüket a 
regisztráció ösztönzéséből és a mozgósítás-
ból”. 

Toró elmondta, hogy a Néppárt elnöksé-
ge november 4-i ülésén Ferencz Attilát bízta 
meg a regisztrációs biztosi szerepkör ellátá-
sával, Ferencz ugyanis Kézdivásárhely koráb-
bi alpolgármestereként, a kézdivásárhelyi 
Vigadó egykori igazgatójaként rendelkezik 
megfelelő rendszer-koordinációs tapaszta-
lattal, hogy szakmailag irányítsa a regisztrá-
ciós segítségnyújtás folyamatát.

Ferencz Attila emlékeztetett arra, hogy az 
EMNT-irodákban működő demokráciaköz-
pontok két éve dolgoznak együtt a magyar 
külképviseletekkel a honosítási folyamatban, 
a regisztrációban való segítség pedig már 
elkezdődött: közel harminc irodában űrlapo-
kat bocsátanak az emberek rendelkezésére, 
a november 1-jétől beindult online regiszt-
ráció lehetőségére is felhívják a figyelmet, 
igény esetén pedig házhoz is mennek. „To-
vábbá tartjuk a kapcsolatot a magyarországi 
választási hatósággal, hogy a lehető legrövi-

debb időn belül értesíthessük az érdeklődő-
ket az újdonságokról” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón egyébként Toró T. Ti-
bor nyilvánosan regisztrált a http://valasztas.
hu/ honlapon, bebizonyítva ezzel, hogy a 
procedúra néhány percnél többet nem vesz 
igénybe.

Az együttműködés kapcsán a Néppárt 
elnöke arról is beszélt, hogy az RMDSZ által 
bejelentett autonómiatervezetnek is a közös 
munka eredményének kellene lennie. „Le-
gyen az előkészítése közös munka, legyen 
az erdélyi magyarok közös tervezete, ne csak 
egyetlen párté” – tette hozzá. Nem szolgálja 
az előrelépést Frunda György autonómia-
ellenes üzenete, ugyanis a miniszterelnöki 
tanácsos éppen az egységes román nemzet-
állami szemlélet mellett foglalt állást, amikor 
egy nappal korábban a Székelyföld sajátos 
jogállása ellen foglalt állást, holott mind a 
Székely Nemzeti Tanács székelyföldi auto-
nómiastatútuma, mind az RMDSZ által beje-
lentett tervezetnek éppen a sajátos jogállás 
a sarkalatos pontja – fejtette ki. Toró szerint 
van még tennivaló a román politikummal és 
a román társadalommal való párbeszéd te-
rén is.

Ennek kapcsán Sándor Krisztina bejelen-
tette, hogy az EMNT a Bálványos Intézettel 
közösen román-magyar autonómia-konfe-
renciát rendez november 16-án Sepsiszent-
györgyön, román és magyar politikusok, poli-
tológusok és más szakemberek részvételével, 
a célja pedig az, hogy meginduljon az érdemi 
párbeszéd az autonómia kérdéséről a román 
társadalom eziránt fogékony rétegével.

Toró pár perc alatt 
nyilvánosan regisztrált

Ferencz Attila, Sándor Krisztina, Toró T. Tibor
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Mint ismeretes, a 2014-ben esedékes ma-
gyarországi országgyűlési választásoktól 
kezdve a magyar állampolgársággal rendel-
kező külhoni magyarok is jogosultak a sza-
vazásra. Ennek előfeltétele a választási re-
gisztráció, 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 
vételt azok is kérhetik, akik még nem kap-
ták kézhez anyakönyvi kivonataikat, de már 
letették az állampolgársági esküt. Amenn-
yiben postai úton még nem érkezett meg 
a regisztrációhoz szükséges űrlap, az EMNT, 
illetve az Erdélyi Magyar Néppárt irodáiban 
lehet igényelni ezeket, ahol segítséget nyúj-
tanak a kitöltésben is. 

A kolozsvári főkonzulátus munkatársai a 
Partium nagyobb városaiban rendszeresen 
tartanak konzuli napokat. Ezek alkalmával 
nemcsak a honosítási vagy útlevélkérelmek 
benyújtására, hanem a választási regiszt-
rációs űrlapok leadására is lehetőség van. 
Ugyanakkor a vidéken élők a helyi EMNT- és 
Néppárt-szervezet képviselőitől igényelhetik 
az űrlapokat, amelyeket a kitöltés után eljut-
tatnak a konzuloknak. 

Bár 15 nappal a választást megelőzően 
még lehet regisztrálni, fontos, hogy ne hagy-
juk ezt az utolsó pillanatra. Kérjük mindazo-

kat, akik már magyar állampolgárok, hogy 
éljenek a regisztráció lehetőségével, és minél 
előbb regisztráltassák magukat.

Ugyanakkor mindazok, akik még nem 
nyújtották be honosítási kérelmüket, de sze-
retnének szavazatukkal hozzájárulni a jövő 
évi választásokon a partiumi és erdélyi ma-
gyarság számára is kedvező választási ered-
ményhez, a honosítási iratcsomók összeállít-
ásához keressék fel bizalommal az EMNT és 
Néppárt helyi irodáit, és minél előbb nyújt-
sák be dossziéjukat valamelyik kihelyezett 
konzuli napon.

A névjegyzékbe vétel 2013. november 
1-től online is kérhető a Nemzeti Választási 

Iroda honlapján (www.valasztas.hu). 
A lehetőségek adottak, csak rajtunk áll, 

hogy a jövő évi választásokon mi, erdélyi, 
partiumi magyarok is szavazhassunk. Hosszú 
évtizedek óta először van erre lehetőségünk. 
Kérünk minden erdélyi, partiumi magyar ál-
lampolgárt, hogy ne szalassza el ezt a törté-
nelmi esélyt, és éljen majd szavazati jogával. 
Mindehhez csak annyi szükséges, hogy ma-
gyar állampolgárok legyünk és regisztráltas-
suk magunkat a választási névjegyzékben.

Nagy józsef barna,
az EMNT partiumi régióelnöke

A Magyarországon zajló televíziós digitális 
átállás során az analóg műsorterjesztés he-
lyébe a digitális lép. Ez a földfelszíni (nem ká-
beles) televíziózás számára azt jelenti, hogy 
a hagyományos, analóg szoba- vagy tetőan-
tennákkal elérhető csatornák ezután csak ak-
kor lesznek ingyen foghatók, ha az érintettek 
beszereznek egy set-top-box nevű készülé-
ket. Azon partiumi és bánsági településeken, 
ahol korábban az analóg antennákkal elérhe-
tő volt az M1, RTL Klub és TV2 előfizetési díj 
nélkül, az új vételi móddal nézhetők lesznek 
az M1, M2, Duna TV, RTL Klub és TV2 csator-
nák.

A BGA Pro Transilvania Kft. a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. megbízásából, a Beth-
len Gábor Alap terhére 2013. október 28-tól 
meghirdette a „Digitális kultúra fejlesztése 
a határon túli magyarok körében” című nyílt 
pályázatát. A program célja a digitális átállás-
ban érintett határon túli magyarság segítése 
a digitális társadalomba való belépéshez, va-
lamint a határon túli digitális kultúra fejlesz-
tése.

A program hozadékaként hozzájárulást 
(set-top-box megvásárlását) igényelhetnek 
a Magyarország területén lakóhellyel nem 
rendelkező, Romániában, elsődlegesen Te-
mes, Arad, Bihar, illetve Szatmár megyékben 
élő, magukat magyarnak valló magánszemé-
lyek, akik állandó lakóhelyükön csak hagyo-
mányos módon – ingyenesen és előfizetői 
szerződés nélkül – televízióznak, azaz kizáró-
lag olyan televízióval rendelkeznek, amelyet 
hagyományos szoba- vagy tetőantennával 
használnak.

A hozzájárulást – 8000 Ft-nak megfelelő 
lej – vissza nem térítendő, utófinanszírozott 
formában kaphatják meg az igénylők. A hoz-
zájárulás elnyeréséhez a pályázónak be kell 
nyújtania a saját nevére és címére szóló, a 
set-top-box beszerzését igazoló számla fény-
másolatát, egy kitöltött adatlapot, valamint a 
hozzájárulási szerződést kitöltve, aláírva.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodá-
inak (az ún. demokráciaközpontok) munka-
társai a 8000 Ft-os hozzájárulást igénylőknek 
minden ügyintézésben segítenek (adatlap, 

szerződés nyomtatása, kitöltése, set-top-box 
beszerzése, a pályázati iratcsomó összeállít-
ása, eljuttatása Székelyudvarhelyre stb.).

A pályázat feltételeiről, lebonyolításáról 
részletesebben tájékozódhatnak a www.
bgazrt.ro honlapon.

Amennyiben szeretné az EMNT-irodák 
munkatársainak segítségét igénybe venni, 
kérjük, jelentkezzen irodáinkban, Zilahon a 
Bercsényi (ma A. Şaguna) utca 12. szám alatt.

Az a bizonyos készülék, az ún. set-top-box

Regisztráljunk a jövő évi 
magyarországi választásokra!

A digitális átállásban is segítenek az EMNT-irodákban
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Az erdélyi magyar pártok együttműködését 
szorgalmazta Toró T. Tibor a Máért ülésén

A jövő évi magyarországi országgyűlési 
választás nagyon fontos, mivel a külhoni ma-
gyar állampolgárok először szavazhatnak, 
visszaigazolhatják az elmúlt évek nemzetpo-
litikáját, ezért a mozgósításban együttműkö-
désre van szükség az erdélyi magyar pártok 
között – jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke csütörtökön, a bu-
dapesti Parlamentben zajló Magyar Állandó 
Értekezlet (Máért) XII. ülésén.

„A magyarországi választásoknak szá-
munkra, határon túli magyaroknak az a tétje, 
hogy vissza tudjuk-e igazolni az elmúlt négy 
év nemzetpolitikai fejleményeit, mint példá-
ul az új alaptörvény és a nemzeti összetart-
ozás törvényének a elfogadása, a felelősség 
vállalása a nemzet leszakított részeiért, a 
könnyített honosítás lehetősége, a szavazati 
jog kiterjesztése a külhoni magyarokra. Min-
den magyar kormánynak ezen az úton kelle-
ne haladnia, ez számunkra kiemelt fontossá-
gú” – mondta a Néppárt elnöke.

Toró T. Tibor szerint ezért rendkívül fon-
tos, hogy a külhoni magyar állampolgárok 
minél nagyobb számban vegyenek részt a 
választáson, az erdélyi magyar pártoknak 
pedig nem egymással vetélkedve, hanem 
együttműködve kell segíteniük a szavazó-
joggal rendelkező erdélyiek regisztrációját 
és együtt dolgozva kell mozgósítaniuk is.

Az október 27-i Székelyek Nagy Menetelé-
sének az egyik legfontosabb tapasztalata az, 
hogy a fontos stratégiai kérdésekben csak 
együtt lehetünk sikeresek, ezért a követke-
ző időszakot arra kellene felhasználni, hogy 
kidolgozzunk egy olyan rendszert, amely 
lehetővé teszi az együtt dolgozást és a kö-
zös álláspontok kialakítását – mondta Toró. 
Hangsúlyozta: a Romániában esedékes régi-
ósítás, illetve az erdélyi magyar autonómia-
törekvések kapcsán elvi egységet és akció-
egységet kell kialakítani.

„Az Erdélyi Magyar Néppárt jelzi, hogy 
konstruktívan részt venne az együttműkö-
dés fórumain. Az erdélyi magyar közösség 
részvétele az európai parlamenti választáso-
kon például egy olyan terep, amelyen gyako-
rolni lehetne az együttműködést. Az elmúlt 

időszak fejleményei azt mutatják, hogy az 
Európai Unió nem biztosít túlságosan bizta-
tó keretet autonómiatörekvéseinknek, ezért 
erős képviseletre van szükségünk Brüsszelb-
en” – fogalmazott a Néppárt elnöke.

Toró T. Tibor hangsúlyozta, hogy az erdélyi 
magyar pártok egymással versengve nehe-
zen érhetik el külön-külön az EP-be jutáshoz 
szükséges 5 százalékos küszöböt, viszont 
egy magyar többpárti koalíciónak jelentősen 
megnőnek az esélyei.

Az autonómia kapcsán elsősorban az elvi 
kérdésekben kellene konszenzust teremteni, 
és az elméleti vonatkozásokat kellene tisztáz-
ni, hogy ne legyen elvi-koncepcionális aka-
dálya annak, hogy az összes erdélyi magyar 
párt felsorakozzon egy közös és jó tervezet 
mögé – fejtette ki Toró.

A határon átnyúló gazdaságfejlesztési 
stratégiák kérdésében Toró emlékeztette a 
jelenlevőket a Mikó Imre Tervre, és hangsú-
lyozta, hogy a stratégiai alkotástól az operatív 
program felé vezető úton nagy szükség van 
az intézményes segítségre, erre pedig Bu-

dapestnek megvan a lehetősége. „Meg kell 
teremteni az intézmények pontjait Erdély-
ben és a Kárpát-medence minden részén. A 
határon átnyúló európai uniós programok 
terén is szükség van némi segítségre és ko-
ordinációra a magyar közigazgatás részéről. 
Összehangoltabb stratégiára van szükség, 
ahhoz, hogy például a Mikó Imre Terv gya-
korlatba ültetésén ne csak a magyar forrá-
sokra számíthassunk, hanem uniós forráso-
kat is be tudjunk építeni” – szögezte le Toró 
T. Tibor.

Áder János köztársasági elnök fogadta a Máért 
részvevőit, köztük Tőkés László erdélyi EP-képviselőt

Konzuli napok Zilahon
November 6-án újabb konzuli nap volt a zi-
lahi EMNT–EMNP-székházban. A Magyar 
Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusának 
munkatársai ezúttal 62 honosítási dossziét 
vettek át (136 személyre szólót), illetve 15 
útlevélkérelmet. A diplomáciai képviseletről 
elhozták a kész anyakönyvi kivonatokat, és 
a kész útleveleket is átadták azoknak, akik 
az elmúlt hónapi konzuli napon igényelték. 
A már magyar állampolgároknak segítettek 
a jövő évi magyarországi parlamenti válasz-

tásokon való részvételhez elengedhetetlen 
regisztrációban. Ez alkalommal 73-an kér-
ték felvételüket a választási névjegyzékbe. 
Legközelebb november 26-án lesz konzul 
nap, ismét a megyeszékhelyen, amikor csak 
anyakönyveket és lakcímkártyákat fognak át-
adni, illetve regisztrálni lehet majd. Honosí-
tási kérelmeket legközelebb december 11-én 
fognak átvenni. Az EMNT–EMNP-iroda mun-
katársai szeretettel várják az érdeklődőket 
minden munkanapon.
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Volt egyszer egy vár…
Szilágycseh mindenkori történelmének 

egyik sajátossága maga a vár, a hozzá kap-
csolódó események századokon át megha-
tározták az itt élő emberek sorsát. Sajnos 
napjainkban már csak a romokat láthatjuk, 
szomorúan tapasztalhatjuk azt a nemtörő-
dömséget, különösen az elmúlt 20-30 esz-
tendőbelit, amellyel mintha már mindenki 
csak arra várna, hogy mikor tűnik el teljesen 
a föld felszínéről.

Őstörténeti szempontból évszázadok so-
rán e vár neve különböző formákban jelenik 
meg: Checvar (1319), Cheh (1461), Cseh 1639 
(forrás Petri Mór: Szilágy vármegye mono-
gráfiája). Bél Mátyás 1753-ban írja, hogy „Cseh 
vára egy magas hegynek éppen a tetején 
van. Minden oldalról erdők övezik. Mint ha-
társzéli erősséget, sokat zaklatták a törökök, 
nemkülönben az oláhok és a rablók. Most 
romokban hever néhány szoba kivételével, 
melyek a várnagy lakásául fennmaradtak.” 

Sajnálatos, hogy mindez már a múlté, vi-
szont az nagyon bosszantó, hogy nem törté-

nik semmi pozitív dolog bizonyítékszámba 
menő történelmi örökségünk megmentése 
érdekében. Az 1989-es ígéretes romániai for-
dulat után tehetetlennek bizonyultak mind 
a helyi magyar civil szervezetek, mind az 
RMDSZ, de maga a város vezetése sem tett 
semmit azért, hogy legalább mentse a még 
menthetőt. Senki nincs, aki tenne valamit 
annak érdekében, hogy megmentse a vár-
maradványt az utókornak. A város vezető-
ségének nem áll érdekében ez, ugyanakkor 
magánvállalkozó sem kerül, aki egy nagyobb 
beruházás révén helyrehozná az épületet és 
rendezné környékét. Pedig az RMDSZ sokat 
tehetett volna az ügyben, különösen akkor, 
amikor a helyi tanácsban többségben voltak 
és magyar volt a polgármester vagy az al-
polgármester. Így aztán a magyarság szeme 
láttára az épület állandóan rongálódik, szét-
hordják a cserepeit, tégláit, faragott kőlép-
csőit, cserépkályháit, gerendáit. 

Ennek a rendkívüli hanyagságnak nem-
csak a mai lakosok, de még inkább a követ-

kező generációk fogják látni a kárát. Érezve 
a történelmi gyökértelenség szomorú követ-
kezményeit.

baksai Károly        

Miért nem élünk a jogainkkal?
Szilágyperecsenben lakom, 2012 júniusá-

tól vagyok egyedüli néppárti önkormányzati 
képviselő a községben. A tanács összetétele a 
következő: 9 RMDSZ-es képviselő (közülük az 
egyik egyben alpolgármester is), 3 demokrata-
liberális képviselő, 1 néppárti. A polgármester 
úgyszintén RMDSZ-es. 

2013. március 28-án egy írásos beadvány-
ban kértem a 215-ös törvény alapján a magyar 
nyelv használatát a tanácsüléseken. Kérésemre 
írásban nem kaptam választ, szóban viszont 
igen, a következő rendkívüli ülésen a polgár-
mester azt ecsetelte, hogy az önkormányzat-
nak nem áll módjában tolmácsot alkalmazni, 
eddig is minden magyar képviselő tudott ro-
mánul, és őket csak hátrálná egy tolmács (épp 

nem mondták ki egyértelműen, hogy: ha nem 
tudok románul, tanuljak meg!). Ha pedig ra-
gaszkodom ahhoz, hogy magyarul beszéljek, 
akkor a polgármester ironikusan felajánlot-
ta, hogy ő majd lefordítja a szavaimat román 
nyelvre (az ajánlatát cinikus éljenzés követte, 
felvetésemet megmosolyogták az RMDSZ-es és 
DLP-s kollégák).

Nem éltem a polgármester javaslatával, 
azóta semmi sem változott, ugyanúgy román 
nyelven folynak a gyűlések. Már akkor is elgon-
dolkodtam rajta, hogy vajon magyar emberek 
miért nem élnek a törvény által biztosított, ki-
harcolt jogaikkal.

Bákai Imola
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