
hiszünk erdélyben!

Megpróbálja tisztára mosni magát Simon 
Levente, Kökényesd polgármestere a Szat-
mári Magyar Hírlapban október 30-án meg-
jelent, „Kökényesd múltja, jelene és jövője, 
Simon Levente polgármester szemével” című 
cikkben – mondta el a Csillagos Híreknek Pe-
lei Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt köké-
nyesdi önkormányzati képviselője. Szerinte a 
polgármesternek keményen kellett gürcölnie 
azért, hogy a Szatmár megyei tanácstól ka-
pott tízmilliárdok nyomtalanul eltűnjenek, 
s ennek az összegnek a töredékéből valami 
kézzelfogható is létrejöjjön a településen. A 
polgármester 600 kamion kavicsról beszél, 
amit útjavításokra használtak fel, azonban ha 
azt vesszük, hogy egy tehergépjármű hosz-
sza nyolc méter, akkor az azt jelentené, hogy 
4,8 kilométeren kellett volna megtörténnie 
a korszerűsítésnek. Kökényesd község közel 
teljes úthálózatán most kavicstenger kelle-
ne ékeskedjen, a számítások szerint minden 
nyolc méterre jutott volna egy teherautónyi 
kavics, azaz 15 tonna – magyarázza Pelei –, de 
ez még mindig nem elég, mert az utolsó ta-
nácsülésen több mint 300 kamionnyi kavics 
megvásárlására elegendő összeget különí-
tettek el. 

Évente több százmilliót fizet ki a település 
erőgép bérlésére. Nem lenne gazdaságosabb 
2 vagy 3 évi bérleti díjból egy saját gépet 
venni? – teszi fel a kérdést az önkormányzati 
képviselő. A polgármester szerint nem, mert 
azzal bajlódni kell, de Pelei szerint akkor nem 
is lehet egy tollvonással több százmilliót el-
mismásolni – adja meg a választ a képviselő. 
Nem az a gond, ami létrejött, hanem a kérdé-
sek: hogyan és mennyibe került ez az adófi-

zetőknek? A tanintézetek rendbetételével is 
hencegett a polgármester, azonban Peleit 
idézve: „nem sok községközpont dicseked-
het azzal, hogy az út a tantermekhez a vécé 
előtt vagy mögött halad. Nagyon szépre sike-
redett, olyan… ferde. 

Mindenki ízlését elsőre megnyerte... Hát 
köszönjük szépen.        

folytatás a 3. oldalon
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  az Erdélyi Magyar Néppárt szatMár MEgyEi havilapja                                   i. évfolyaM, 6. száM, 2013. NovEMbEr

Csillagos
H Í R E K

Hamis próféta az, aki önmagát isteníti
KöKényesdneK van múltja és lesz jövője is

a magyarországi választásokra való 
regisztráció nemzetpolitikai feladat

Az EMNP és az EMNT ugyanúgy nemzet-
politikai jelentőségű feladatnak tekinti a ma-
gyarországi választási regisztrációt, mint a 
honosításban való segédkezést.

4. oldal

szatmár a székelyek mellett interjú vass tamással

Az Erdélyi Magyar Néppárt tasnádi szerve-
zetének megbízott elnökét kérdeztük tervei-
ről, kitűzött céljairól.

6. oldal

Több mint száz Szatmár megyei magyar 
járult hozzá az EMNT és EMNP biztatására az 
ötvenöt kilométeres élőlánc kialakításához, 
egy felemelő történelmi esemény részeseivé 
válva ezzel. 

3. oldal



CSILLAGOS HÍREK

HISzünK ERdéLybEn!

2 2013. NOVEMBER

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. 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 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 összeállí-
tásához 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 ren-
delkező, Romániában, elsődlegesen Temes, 
Arad, Bihar, illetve Szatmár megyékben élő, 
magukat magyarnak valló magánszemélyek, 
akik állandó lakóhelyükön csak hagyomá-
nyos módon – ingyenesen és előfizetői szer-
ződés nélkül – televízióznak, azaz kizárólag 
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 összeállítá-
sa, 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, Szatmárné-
metiben az Árpád (Vasile Lucaciu) 18. szám 
alatt és Nagykárolyban a December 1 utca 
26. szám alatt.

a digitális átállásban is segítenek az emnt-irodákban

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

Októberben is megőrizte jelentős előnyét a Fidesz-KDNP pártszövetség, így már 87
hónapja vezeti a közvélemény-kutatásokat. Emelett erősödött a Jobbik is, jelenleg 14
százalékon áll. A potenciális szavazók preferenciái alapján a leendő 199 fős országgyű-
lésben 116 mandátum jutna a Fidesznek, ha ma lennének a választások.

Regisztráljunk a jövő évi 
magyarországi választásokra!



CSILLAGOS HÍREK

HISzünK ERdéLybEn!

32013. NOVEMBER

szatmár a székelyek mellett
Veres Kupán Enikő, az Erdélyi Magyar Nem-

zeti Tanács Szatmár megyei elnöke és Mihály 
András, az Erdélyi Magyar Néppárt szatmár-
németi szervezetének elnöke együtt köszön-
ték meg egy sajtótájékoztatón azon polgár-
társaiknak a hozzáállásukat, akik időt és erőt 
nem kímélve, több száz kilométert utazva 
részt vettek a székelyek vasárnapi nagy me-
netelésén. Szolidaritásukkal hozzájárultak 
ahhoz, hogy megkerülhetetlen kérdés legyen 
a székelyföldi autonómia ügye, és általában 
véve a közösségi önrendelkezés ügye. Több 
mint száz Szatmár megyei magyar járult hoz-
zá a két szervezet biztatására az ötvenöt kilo-
méteres élőlánc kialakításához, egy felemelő 
történelmi esemény részeseivé válva ezzel. 
„Egymás kezét fogva érezhettük, hogy ma-
gyarnak lenni jó” – vallotta meg Veres Kupán 
Enikő.

A szatmári EMNT-elnök elmondta a sajtó-
nak, hogy a különféle autonómiaformák elter-
jedtek és jól működnek Európában, romániai 
meghonosításuk nem csak a magyarok érde-
ke, ez lehet az itteni demokrácia fokmérője 
is. Az ország észak-nyugati sarkában azért 
tartják fontosnak a mai Románia közepén 
élő székelyek önigazgatási törekvéseit támo-
gatni, mert azok precedenst teremthetnek 
ahhoz, hogy megalakulhasson az a partiumi 
autonómia, amit a pár hónapja megalakult 
Partiumi Autonómiatanács is szorgalmaz.

A Néppárt városi szervezetének elnöke 
több kérdést is intézett a megye és Szatmár-
németi vezetőihez azzal kapcsolatban, hogy 

egy provokatív és költséges látványberuhá-
zással a megyeszékhely egyik terére 60 mé-
teres zászlótartó rudat terveznek felállítani, 
amiről egy 22×15 méteres román trikolór fog 
lengedezni. 

A december elsején felavatandó jelkép 
több mint negyedmillió lejbe kerül akkor, 
amikor a két önkormányzat nyakig el van 
adósodva, újabb és újabb bankkölcsönöket 
vesz fel, amelyeket a mostani és a leendő 
adófizetők fognak törleszteni. „A szegénység 
olyan mértékben van jelen mindennapjaink-
ban, annyi éhezőt, nehéz helyzetben lévő 
nyugdíjast, kéregető gyermeket látni a szat-
mári utcákon, hogy biztosan lenne ennek a 

pénznek jobb helye” – fogalmazott Mihály 
András, hozzátéve: december 1-je az a nap, 
mely az erdélyi magyarokban hazájuk elvesz-
tését idézi fel, a kisebbségi sorba kényszerí-
tést, a megszegett és mindmáig nem teljesí-
tett román ígéreteket. 

Ezért ennek a napnak a még pompásabb, 
még hivalkodóbb formában történő megün-
neplése egyenértékű a Szatmár megye lakos-
ságának jó egyharmadát kitevő magyarság 
semmibe vételével. 

Feltevődik tehát a kérdés: nem lenne-e 
hasznosabb és jobb olyasmire költeni, ami a 
megbékélést és együttműködést szolgálja, 
az általános közjót?

Hamis próféta az ...
folytatás az 1. oldalról

falunap
 
A falunappal kapcsolatban csak ennyit 

mondott a néppárti képviselő: 2006-ban volt 
az első, aztán a következő évben az utolsó. 
„Ameddig én polgármester leszek, minden 
évben lesz községnap” – hangzott el a szín-
padról akkortájt. Tudjuk, válság van. Ilyesmire 
nem futja. Ebben nincs üzlet, csak munka – 
tette hozzá Pelei. Nem ártana újraszámolni 
a kultúrotthonra elköltött összegeket sem. A 
cikkben megjelent 3500 új lejt mennyivel kel-
lene megszorozni? Óvatos becslések szerint 
is legalább ötvennel – magyarázta az önkor-
mányzati képviselő. Nosztalgiázhatunk is egy 
kicsit. Volt a kultúrotthonban pad, asztal, vol-
tak edények, fazekak, lábasok, nem kevesebb 
mint 300 személyre. Voltak valamikor. Szép a 
tó, szépek a tavak. Amúgy ezekből kavicsot 
termeltek ki az emberek, régebben. Persze 
volt benne némi lerakódás is. Apropó, hova 
tűnt el a kitermelt kavics? – teszi fel a kérdést 
Pelei. Miért nem lett ebből a kavicsból is út 

javítva? Egyszerűbb vásárolni, s a saját kavi-
csot eladni? Nem egyszerű kérdések ezek. 
Hát még a válaszok…

 
játszótér és focipálya

 
A kis futballpálya (amit szintén nem le-

het tudni, mennyibe került, hiszen lapályos 
helyen van és többször volt műfüvesítve) 
mellett egy játszótér egykor volt, de ma már 
nincs. A kisméretű labdarúgópálya jó, bár kis-
sé kicsi, de a mienk – mondta Pelei. Végre egy 
dolog, ami van, létezik, nem csak terv. De az 
önkormányzati képviselőben ismét kérdések 
merülnek fel: Ki tervezte? Ki látta a terveket? 
Ki látta a költségvetését? Igaz, sokba kerül a 
csapat fenntartása, de legalább van. A fiaink 
is játszanának benne szívesen, azonban nem 
férnek be a keretbe – magyarázza Pelei. Saj-
nos, ma más a divat. Idegenlégiósokat kell 
fogadni, jó pénzért. 

Senki sem mond nemet a kultúrára, illet-
ve a sportra, viszont szponzorok nélkül igen 
sokba kerül a foci az adófizetőknek. A polgár-
mester eredetileg 2 milliárd régi lejt akart el-

különíteni öltözőre, amit most lecsökkentet-
tek 1 milliárdra. 

 
direkt vásárlás

 
Visszatérve a munkagépvásárlásra, a köz-

beszerzési törvény lehetővé teszi, hogy a 30 
ezer euró érték alatti termékeket direkt mó-
don, pályáztatás nélkül is meg lehessen vá-
sárolni – mondja Pelei. Ez viszont nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy több ajánlat közül 
lehessen választani. A polgármester azonban 
nem akarja meghirdetni a vételt. Mert szerin-
te ő dönt’? Mindegy, hogy a tanács mit ha-
tároz? Közbeszerzési eljárás? Ugyan már! Ne 
vicceljünk. Ez inkább a „verjünk át mindenkit” 
nevű eljárás akart lenni – tette hozzá a kép-
viselő. Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése, 
azonban a munkálatok több mint egy éve 
stagnálnak, a csatornázás pedig egyáltalán 
el sem kezdődött. Megvalósíthatósági tervek 
bizonyára ezekhez sem készültek, mert még 
eddig senki sem hallott arról, hogy valaki lát-
ta volna őket. Bizonyára csak a „nagy tervező” 
fejében léteznek, és a jelek szerint igen titko-
sak lehetnek azok. „Ezek az elmúlt nyolc év 
realitásai, megvalósításai és egyáltalán nem 
vagyunk büszkék rájuk” – tette hozzá a Nép-
párt önkormányzati képviselője.
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Az EMNP és az EMNT 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 választásra jo-
gosultak 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 novem-
ber 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 EM-
NT-irodákban állítják össze. „A külhoni ma-
gyar állampolgárok szavazójogának bizto-
sítása után természetes, hogy a következő 
lépés a segítségnyújtás a választási regiszt-
rációban” – jelentette ki Sándor Krisztina. 
Nemzetpolitikai feladatnak nevezte a külhoni 
magyar állampolgárok részvételét a magyar-
országi országgyűlési választásokon, hiszen 
ezzel a nem Magyarországon élő magyar kö-
zösségek visszaigazolhatják az elmúlt húsz év 
magyar kormányainak nemzetpolitikai mun-
káját.

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke leszögezte: 
az erdélyi magyarok a regisztrációval, majd a 
választásokon való nagy arányú részvétellel 
jelezhetik, hogy fontosak számukra az utób-
bi évek nemzetpolitikai fejleményei, ilyen 
például a magyar alaptörvény kidolgozása, 
a nemzeti összetartozás törvényének elfoga-
dása, a magyar állampolgárság kiterjesztése, 

illetve a szavazati jog megadása a külhoni 
magyar állampolgároknak. Az erdélyi ma-
gyarok számára újdonság a kedvezménye-
sen megszerezhető magyar állampolgárság, 
de ugyanígy újdonság a regisztráció és a le-
vélben szavazás intézménye is, ezért a Nép-
párt számára kiemelt fontossággal bír, hogy 
felajánlja segítségét mindehhez – tette hoz-
zá Toró. Elmondta: az Erdélyi Magyar 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 EMNP elnöksége 
november 4-i ülésén Ferencz Attilát bízta 
meg a regisztrációs biztosi szerepkör ellá-
tásával, Ferencz ugyanis Kézdivásárhely ko-
rábbi 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 Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnöke arról is beszélt, hogy az 
RMDSZ által bejelentett autonómiatervezet-
nek is a közös munka eredményének kellene 
lennie. „Legyen az előkészítése közös munka, 
legyen az erdélyi magyarok közös tervezete, 
ne csak egyetlen párté” – tette hozzá. Nem 
szolgálja az előrelépést Frunda György auto-
nómia-ellenes üzenete, ugyanis a miniszter-
elnöki tanácsos éppen az egységes román 
nemzetállami szemlélet mellett foglalt állást, 
amikor egy nappal korábban a Székelyföld 
sajátos jogállása ellen foglalt állást, holott 
mind a Székely Nemzeti Tanács székelyföldi 
autonómiastatútuma, mind az RMDSZ által 
bejelentett tervezetnek éppen a sajátos jog-
állás a sarkalatos pontja – fejtette ki. Toró sze-
rint van még tennivaló a román politikummal 
és a román társadalommal való párbeszéd 
terén is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
például a Bálványos Intézettel közösen au-
tonómiakonferenciát rendezett november 
16-án Sepsiszentgyörgyön román és magyar 
politikusok, politológusok és más szakembe-
rek részvételével, azzal a céllal, hogy megin-
duljon az érdemi párbeszéd az autonómia 
kérdéséről a román társadalom eziránt fogé-
kony rétegével.

székelyderzsen gyűlésezett a minta
A Minta országos bővített elnöksége októ-

ber 18–20 között Székelyderzsen gyűlésezett, 
ahol többek között jelen volt Király Melinda, 
az Erdélyi Magyar Néppárt Közép-Erdély régi-
óért felelős országos alelnöke, Vass Tamás, a 
Néppárttal partner ifjúsági szervezet Partium 
régióért felelős országos alelnöke, Balogh 
Csilla és Horváth Zoltán, a Minta Bihar me-
gyei, valamint nagyszalontai elnöke. 

Balogh Csilla röviden beszámolt az elmúlt 
időszak bihari eseményeiről, kiemelve, hogy 
az általa vezetett szervezetnek még sok a 
tennivalója, azonban az utat már megtalál-
ták. Elmondása szerint Biharban jelenleg 11 
Minta-szervezet működik, ez évben azonban 
még továbbiak megalakulásáról fognak hírt 
adni. Vass Tamás a Szatmárban, valamint az 
egész Partiumban tevékenykedő Minta-szer-
vezetekről beszélve szorgalmazta továbbiak 
létrehozását Szatmár, Bihar és Szilágy me-
gyékben, majd hozzátette, hogy a már meg-
lévőket sem szabad elhanyagolni, hanem 

szüntelenül erősíteni kell azokat. Különösebb 
odafigyelést igényelnek azok a szervezetek, 
ahol az aktivitás gyengébb, hiszen annak 
okai vannak. Ezek az okok rejthetik a félelmet 
egy másik politikai szervezettől, de a magyar-
ság öntudatának gyengülése, elvesztése áll-
hat a háttérben. Ezért olyan programok kel-
lenek, amelyek a fiatalok magyarságtudatát 
hivatottak erősíteni.

Jelenleg egy szórólapon dolgoznak, amely 
az önrendelkezés fogalmát ismertetné meg 
a 15-30 év közötti fiatalokkal. Ezzel együtt 
kidolgozták a partiumi Minta 10 pontját, 
amelyben Érmellék területi autonómiáját és 
a kétnyelvű Partium régiót is követelik, a sa-
ját tanügyi-, egészségügyi- és adórendszer 
mellett – tette hozzá az alelnök. A közeljö-
vőben  egy „Szegény magyar gyermekek   
karácsonya” programot is terveznek, ezáltal 
próbálnak kisebb ajándékokat gyűjteni a rá-
szorulóknak. A tervek között szerepel egy 
Minta–Fidelitas találkozó is, törekedni fognak 

arra, hogy egy jó baráti viszony alakuljon ki 
a magyarországi polgári ifjúsági szervezet-
tel. Vass jelezte még, hogy egy partiumi szil-
veszteri bulit is terveznek, ennek megelőző 
napján pedig újra összeül a Partiumi Minta 
Bizottság.

          a partiUMi MiNta 10 poNtja

   1. politikai és kulturális önrendelkezést 
   partiumnak!
   2. hivatalos kétnyelvű régiót!
   3. Önálló tanügyi rendszert! 
   4. saját egészségügyi rendszert!
   5. saját adórendszert!
   6. Egyházi dolgaink fölötti 
   rendelkezést!
   7. érmellék területi autonómiáját!
   8.természeti értékeink, altalajkincse-
ink  és termőföldjeink fölötti   rendelke-
zést!
   9. Nagyváradot partium régió központ-
jának!
  10. Kolozsvárt Erdély fővárosának!

a magyarországi választásokra való 
regisztráció nemzetpolitikai feladat, 
amely együttműködést igényel
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November 17-én Börvelyben nyolc lelkes 
fiatal megalakította a Minta helyi szervezetét. 
Az alakuló ülésen Nagy Iván, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt börvelyi szervezetének elnöke, 
Vass Gábor, a Minta tasnádi szervezetének el-
nöke, valamint Vass Tamás, a Minta partiumi 
régióért felelős országos alelnöke mondott 
bevezetőt. A fiatalok kérdéseket szegeztek 
az alelnöknek, aki válaszában kihangsúlyoz-
ta, hogy az erdélyi magyar fiatalság nem a 
24-ik, hanem a 25-ik órában van, hiszen már 
rég megérett az idő a cse-
lekvésre. Ha megnézzük az 
56-os, vagy akár a 48-as for-
radalmat, a fiatalok mindig 
kivették a részüket a kezde-
ményezésből. Most is aktív, 
cselekvő emberekre van 
szükség, akik egységesen 
tudnak és akarnak fellépni 
az érdekérvényesítésben 
– tette hozzá Vass Tamás. 
Majd Tőke Ervinnek, a Minta 
országos elnökének szavait 

használva elmondta, hogy egy szék akkor sta-
bil, ha legalább három lába van. Esetünkben 
az egyik az Erdélyi Magyar Néppárt, a másik 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a harma-
dik láb pedig a Minta. Szatmár megyében sok 
esetben ezt a harmadik lábat még faragni, 
szegezni, ragasztani kell, azonban Börvely-
ben ez a szék már stabilan áll – magyarázta 
az országos alelnök. A Minta börvelyi szerve-
zetének elnökévé Gál Tünde Marcellát, alel-
nökévé Kun Zoltánt választották.

október 17-én az Erdélyi Magyar Nép-
párt szatmárnémeti székházában közös 
sajtótájékoztatót tartott hégető lászló 
levente, az EMNp szatmár megyei szerve-
zetének elnöke és Mihály andrás, az EMNp 
szatmárnémeti szervezetének elnöke.

 
Mihály András mint frissen megválasztott 

elnök beszélt a párttal való első találkozásá-
ról, valamint az első felejthetetlen budapesti 
békemenetről is. Elmondása szerint az első 
alkalommal megtartott békemenetre köny-
nyes szemmel emlékezik vissza, amikor egy 
közös érdek mellett kiállva az erdélyi magyar 
találkozott a magyarországi magyarral. „Egy 
életre megható élményem, amikor mi, szat-
máriak mint az Erdélyi Magyar Néppárt és 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tagjai büsz-
kén bevonultunk a színültig megtelt Hősök 
terére. Tábláinkról leolvasták, honnan jöt-
tünk, és a sűrű tömegben utat nyitottak ne-
künk. Őszinte szeretettel, könnyes szemekkel 
köszöntöttek, mondván: testvérek vagyunk, 
egyek vagyunk!” – emlékezett vissza a szat-
márnémeti elnök. Ezt követően a sajtón ke-
resztül arra buzdította a lakosságot, hogy 
idén is minél nagyobb számban vegyenek 
részt az október 23-i, immár harmadik buda-
pesti békemeneten.

regionalizálás

Hégető doktor az Erdélyi Magyar Néppárt 
regionalizációs javaslatairól beszélt, kiemelve 
azt, hogy a logikai sorrendet, miszerint a re-

gionalizáció a regionalizmust követi, be kell 
tartani. Az alulról induló kezdeményezéseket 
előnyben kell részesíteni a felülről irányított 
regionalizációval szemben. A régiók eseten-
ként már léteznek, a nagyrégiós identitásokat 
nem szabad felülírni. Elsődleges szempont, 
hogy valós identitással rendelkező területi 
egységeket kell lehatárolni, olyanokat, ame-
lyeket a lakosság elfogad, magáénak érez – 
magyarázta a megyei elnök.

 
Népszavazás

A közakarat a regionalizmus alapja, de ki-
emelkedő fontosságú a regionalizáció folya-
matában is. A régióhatárokon lévő települé-
seket népszavazás útján lehet csak besorolni 
egyik vagy másik egységbe. Elmondása sze-
rint kivételes esetben kívánatos a külön met-
ropolis-régiók lehatárolása, olyan nagyváro-
sok esetében, amelyek országos vagy több 
régióra kiterjedő másodlagos központi sze-
repet is játszhatnak. Ilyen lehetne Bukarest, 
Brassó, valamint a Galac-Brăila várospár. Az 
EMNP az erdélyi régióban hat, a havasalföldi-
ben öt, míg a moldvaiban négy ún. NUTS2-es 
régiót javasol. Erdély esetében a regionaliz-
mus a legkarakteresebb, az identitástudat a 
legerősebb a Székelyföld régióban, ahol a né-
pesség túlnyomó része bizonyítottan támo-
gatja a gazdasági-fejlesztési régióvá válást a 
történelmi régióhatár mentén. Ezen a vidé-
ken a közös identitástudat, a hagyományok, 
a közös akarat a térszerkezeti kapcsolatokon 
is túlmutatnak – mondta Hégető.

A Partium az éledező regionalizmus terüle-
te – folytatta beszédét a megyei elnök. A Bán-
sághoz hasonlóan ez a terület is nyugati irány-
ban nyitott, kelet felé izolált, és élesen elválik 
a történelmi Erdély területétől. Nagyvárad 
regionális szerepköre és alkalmassága meg-
kérdőjelezhetetlen, Szilágy és Szatmár me-
gyéket is polarizálni képes. Kolozsvár Erdély 
történelmi központja, egyértelműen polari-
zálja a történelmi országrész középső-északi 
részét, ahol nem is található olyan városi tele-
pülés, amely rivalizálhatna vele. Észak-Erdély 
területét Kolozsvár központtal integrálnák a 
régióba. A megyei elnök minden lakost arra 
buzdít, hogy aláírásukkal támogassák a nép-
szavazást, amellyel a polgárok kifejezik ama 
óhajukat, hogy a hatóságok szervezzenek 
referendumokat Erdély, ezen belül pedig a 
Partium autonómiájáról.

engedjék, hogy a nép döntse el, 
hova akar tartozni

stabilan áll a szék Börvelyben együtt erősek 
vagyunk

Mintegy tízezer embert mozgósított 
az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdé-
lyi Nemzeti tanács a székelyek nagy 
menetelésére. a legtöbben Maksán és 
Eresztevényben, további néhány ezren 
Kézdivásárhelyen és környékén vettek 
részt az október 27-i menetelésen a 
Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Nemzeti tanács hívására.

A szervezők szerint a székelyek nagy 
menetelésén, amelynek során Kökös és 
Bereck között 54 kilométeres menetosz-
lop alakult ki, összesen mintegy 120 ezer 
ember vett részt. „Össze tudunk gyűlni, ha 
kell – ahogyan tettük ezt múlt év novem-
berében Sepsiszentgyörgyön vagy ez év 
március 10-én Marosvásárhelyen, 

folytatás a 7. oldalon

Mihály András és Hégető László Levente
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változásra van szükség tasnádon
vass tamást, az EMNp tasnádi szerveze-

tének ideiglenesen megválasztott elnö-
két kérdeztük terveiről, a kitűzött céljai-
ról.

– Milyen céllal vállalta el ezt a tisztséget? 
– Az emberekért való tenni akarás vezet, 

emberként látom a magyarság helyzetét, 
tanárként pedig a fiatalok kilátástalan jövő-
képét. Szeretnék a lehetőségekhez mérten 
segíteni a városnak, a fiataloknak pedig taná-
csot adni, valamint a Mintába való belépésre 
buzdítani őket. A Minta számukra egy lehető-
séget ad a szülőföldjükön való megmaradás-
ra és közösségépítő szerepe is van.

– A közeljövőben milyen terveket szeretne 
véghez vinni?

– Az EMNP helyi szervezete hamarosan 
megkezdi a munkát a körzetesítéssel kap-
csolatban, körzetfelelősöket választunk, akik 
a tanácsosi listán megkapják majd az első 
helyeket. Kivesszük részünket a Partium két-
nyelvű autonóm régióért folytatott aláírás-
gyűjtésből, ápolva a kapcsolatot ezáltal a 
választópolgárokkal. Személy szerint minden 
magyar családhoz szeretnék eljutni, elbeszél-
getni velük, meghallgatni problémáikat és 
ezeket valamilyen szinten orvosolni is. Sok a 
tennivalónk, de mi készek vagyunk dolgozni, 
akármilyen pozíciókban is legyünk. Nekünk a 

hatalom nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy 
könnyebben tudjunk segíteni.

– Hogyan látja a tasnádi valóságot?
– Hiába van Tasnádnak némi turisztikai 

nimbusza, ha folyamatosan csökken a lakos-
ság száma, nincsenek munkahelyek, a fiata-
lok elvándorolnak. Nincs termelés, nincs élet, 
az idők folyamán a város pedig egyre lepusz-
tultabbá vált. Lehet abban reménykedni, 
hogy minden jóra fordul, azonban a kom-
munizmus szelleme még mindig itt lebeg. 
Ez annak tulajdonítható, hogy az igazságot 
akaró embereket a város mindenkori veze-
tői megpróbálták félreállítani, eltávolítani, 
lecsillapítani, ezáltal lehetőséget sem adva 
a megújulásra, változásra. A 2012-es helyha-
tósági választási kampány alatt is csak fenye-
getőztek és mocskolódtak a fennforgók. Ezt 
a két dolgot az EMNP Tasnádon nem fogja 
megtenni, inkább tisztességes úton és mód-
szerekkel küzdünk kitűzött céljaink elérésé-
ért. Tasnád összlakosságának mintegy 40 szá-
zaléka magyar nemzetiségű, a „teljhatalmú” 
RMDSZ mégis elvesztette a polgármesteri 
széket és egy képviselővel is kevesebbet tu-
dott bejuttatni a városi tanácsba. Megemlí-
teném, hogy az országos választások idején 
is az RMDSZ-nek volt a legnagyobb hangja, 
kampányszövegeikben többek között szere-
pelt a munkahelyteremtés is, de ez csak har-

sány ígéret maradt. Amellett, hogy néhány 
utcát sikerült leaszfaltozni, semmi más nem 
történt a fejlődés, modernizáció érdekében. 
A júliusi tanácsülésen például több olyan ha-
tározat is született, amelyeket a mai napig 
papíron maradtak. Ezen az ülésen jelen volt 
Erdei D. István parlamenti képviselő is, aki 
támogatásáról biztosította a várost, többek 
között iskolák fűtésrendszerének felújítását, 
utak aszfaltozását szorgalmazta, intézkedést 
ígért felsőbb szinteken, de sehol semmi… 

– Véleménye szerint helyi szinten az 
RMDSZ hogyan viszonyul az Erdélyi Magyar 
Néppárthoz?

– Az RMDSZ tasnádi szervezete folyton 
azzal vádolja a Néppártot, hogy szétszakítja 
a magyarságot. Állítom és vallom, hogy ez 
nem így van. Mi azokkal is számolunk, akik 
abból az RMDSZ-ből kiábrándultak, amely-
nek a székháza előtt csak a központi hatalom 
jelképe, a román trikolór lengedez. A tulipá-
nosok nem élnek az anyanyelvhasználat jo-
gával sem az önkormányzati munkában, sem 
a tanácsüléseken, a  kisebbségi jogérvényesí-
tés nem erősségük. Regényeket lehetne írni a 
tasnádi sötét valóságról, de hiszem azt, hogy 
a választópolgárok hamarosan észreveszik, 
hogy itt változásra van szükség, különben ez 
a jobb sorsra érdemes város csak egy akármi-
lyen pontocska marad a térképen.

Ünnepség és elismerés
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa 

szervezésében október 23-án este méltó ün-
nepség keretében emlékeztek meg a kincses 
városban az 1956-os forradalom kitöréséről. 
Az eseményre meghívást kapott többek kö-
zött Zatykó Gyula, az EMNP Partiumért felelős 
régióelnöke, valamint Hégető László Leven-
te, az EMNP Szatmár megyei szervezetének 
elnöke. Az ünneplőket Magdó János főkon-
zul köszöntötte, beszédében hangsúlyozta, 
hogy az 1956-os forradalom megváltoztatta 
nemcsak a magyarok, hanem a világ életét, 
gondolkodásmódját is. 

A kommunista diktatúra börtöneiben 
együtt szenvedett a román és a magyar nem-
zetiségű. Erdélyben bár nem volt vérontás, 
mint Magyarországon, a hatalom a legdur-
vább módon válaszolt azoknak, akik az 56-os 
forradalom szimpatizánsaiként nyilvánultak 
meg. A ma 85 éves Dávid Gyula például, aki 
kezdeményezője volt a bolyais diákok há-
zsongárdi látogatásának az ott nyugvó ma-
gyar írók sírjához, ami később tüntetéssé vált, 
megtorlásul hét évig sínylődött börtönben, 
a legembertelenebb körülmények között. A 
romániai magyar közművelődés egyik főem-
bereként kapta meg most a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztjét a magyar 
irodalmi életben, könyvkiadásban, népműve-
lésben végzett kimagasló tevékenységéért. 

A kolozsvári főkonzulátus által szervezett 
október 23-i ünnepségen nyújtották át Dávid 
Gyulának a magas állami kitüntetést.

szatmáriak a budapesti Békemeneten
Az EMNT és az EMNP Szatmár megyei szer-

vezetei különjáratot indítottak az október 
23-i budapesti Békemenetre. A megye több 
településéről érkeztek részvevők Szatmárné-
metibe, ahonnan a korai reggeli órákban két 
busszal indultak a fővárosba. Ők azért vállal-
ták az utat, hogy támogatásukról biztosítsák 
a magyar kormányoldalt, egyben méltó mó-
don emlékezzenek meg az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc kitöréséről. 
Igazságtalan, aljas, nemzetellenes támadások 
érik a kormányt, ezért szükséges, hogy mi is 
jelen legyünk ezen a békemeneten – mondta 
indulás előtt Mihály András, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt szatmárnémeti szervezetének 
elnöke. „Labancaink újból erőteljesen, gyilkos 
indulattal szövetkeznek ellenünk. Nem túl-

zás, ha azt állítom, hogy élet-halál harc alakult 
ki, vagyis ha a balliberálisok túlzott számban 
kerülnek be a parlamentbe, ne adj Isten kor-
mányra jutnak, nekünk, erdélyi magyaroknak 
ez semmi jót nem hozna. Ezért nekünk is ott 
a helyünk a budapesti Békemeneten” – tette 
hozzá a szatmárnémeti szervezet elnöke. A 
részvevők beszámolója szerint felemelő érzés 
volt részt venni a meneten és az ünnepségen, 
jó volt látni, hogy százezrek egyformán gon-
dolkodnak a magyar kormányról. A Szatmár 
megyeiek énekszóval vonultak végig a Bem 
szobortól a Hősök teréig, ahol meghallgat-
hatták Orbán Viktor miniszterelnök beszédét. 
Felcsendült többek között a székely himnusz, 
a Boldogasszony Anyánk, illetve több egyhá-
zi ének is.
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Könyvbemutató volt az 
emnt–emnP-székházban

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kul-
túrprogramjainak keretében október 19-én 
Vesztergám Miklós tárogatóművész tartott 
előadást Szatmárnémetiben az EMNT–EM-
NP-székházban. Az első lépcsőfok a Szent 
Korona-tanhoz című könyvét mutatta be, 
miután Veres Kupán Enikő, az EMNT Szatmár 
megyei szervezetének elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket. A szerzővel amúgy épp az 
esemény előtt közölték édesanyja halálhírét, 
ám ő az érdeklődőkre való tekintettel mégis 
megtartotta könyvbemutatóját. 

Vesztergám Miklós Kalocsán él családjá-
val, gyermekkorában tanult meg citerázni, 
később autodidakta módon több hangszer 
megszólaltatásának módját is elsajátította, s 
több mint tíz éve tárogatón is játszik, amely 
a leginkább kedvelt hangszerévé vált. Első 
könyve annak köszönhető, hogy sokat olva-
sott és előadásokat hallgatott meg a Szent 
Koronáról, valamint a történelmi alkotmány-
ról. Elmondása szerint a kezünkben van az 
az alaptörvény, amely már a múltunkban 
minden alkalommal bebizonyította, hogy 
bármekkora bajban van az ország, ha hely-
reállítja a Szent Korona alkotmányát, nagyon 
gyorsan helyreáll az erkölcsi s ezzel együtt 
a gazdasági rend is. Minden olyan törvényt, 
ami a jelenkor jólétét és a következő nemze-
dék túlélési lehetőségeit biztosítja, a Szent 
Koronához köti, ezáltal örökös érvényű, és 
ehhez senki nem nyúlhat hozzá. 

Az írót két dolog indított a könyv megírá-
sára. Az egyik, hogy bárkivel beszélgetett 
erről, szinte senki sem hallott róla. Ez érthe-
tő, hiszen erről a témáról sosem beszélnek, 
sem az iskolákban, sem a médiában. A má-
sik ok, hogy akik erről írnak, azok ügyészek, 

jogászok, egyetemeket végzett emberek, 
azonban a magas képzettségükből kifolyólag 
nem mindenki számára érthetően közelítik 
meg a témát. Az ő írásaikat használva írta Az 
első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz című 

könyvet. Vesztergám reméli, hogy ez a mun-
ka sok embernek adja vissza a hitét abban, 
hogy Európának ezen a táján jó lesz élni, és 
az utódainknak élhető, boldog jövőt tudunk 
majd biztosítani. Ez feladat is egyben, amit 
nem végez el helyettünk senki, teljesítéshez 
pedig nélkülözhetetlen mindenki számára a 
Szent Korona alkotmányának ismerete.

a magyar szórvány napja
Az  EMNP szatmárhegyi szervezete – Se-

res Ferenc frissen megválasztott elnök szer-
vezésében – november 15-én megtartotta 

első rendezvényét a magyar szórvány napja 
alkalmából. Négy lelkes gyermek a hangulat-
hoz kötött hazafias jellegű verseket szavalt 

az eseményen részt vevők-
nek. Köszöntőt mondott 
Hégető László Levente, 
az EMNP Szatmár megyei 
szervezetének elnöke, Mi-
hály András, az EMNP szat-
márnémeti szervezetének 
elnöke, valamint maga Se-
res Ferenc. Ebből az alaka-
lomból fát is ültettek, úgy, 
ahogy tették azt az EMNP 
és EMNT szervezésében 
más településeken is a 
magyar szórvány napja al-
kalmából. Szatmárhegyen 
egy fenyőfát ültettek el, a 
magyar túlélés jelképét.

együtt erősek 
vagyunk

folytatás az 5. oldalról

a Székely Szabadság napján: az égre kiáltani a 
nemet és az igent. 

Nemet kiáltani Bukarest álnok szándékára, 
hogy életidegen és számunkra előnytelen 
közigazgatási keretbe akar mindet terelni, 
hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétpré-
dálja unokáink jussát.

És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos 
rendünkre: az autonóm Székelyföldre. Mert 
tudjuk: az autonómia a megoldás” – fogalma-
zott a rádióban sugárzott üzenetében Toró T. 
Tibor, az Erdélyi Magyar 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 pol-
gárként élünk a polgári engedetlenség esz-
közével is. 

Ma menetelünk, használjuk a közvetlen 
demokrácia nemes eszközét. Menetelünk az 
autonómiáért, mert az a megoldás. A szám-
beli többségnek is hasznosabb lenne, ha 
meghallaná szavunk. Ha hallgatna ránk. Mert 
ők is tudják, hiszen több évszázada élünk 
együtt: nyelvünk, hitünk, szülőföldünk, sza-
badságunk, 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 érde-
kében. Nagyon hálás vagyok a Székely Nem-
zeti Tanácsnak, hogy sikerült egymás mellé 
gyűjtenie bennünket” – szögezte le rádiós 
beszédében Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
elnöke. „Én büszke vagyok arra, hogy ebben 
az országban és mondhatni, az egész Kár-
pát-medencei magyar nyelvterületen nincs 
még egy olyan nemzeti közösség, amelyik 
ennyire állhatatosan ki tudna állni a jogai és 
az ügye mellett” – mondta. Hangsúlyozta: 
„Gábor Áron kései utódaiként mi nem ágyú-
val, nem fegyverrel, hanem békés, demok-
ratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért. Én 
nagyon remélem, hogy ezen az úton sike-
rülni fog végigmennünk, és senki nem fog 
megbírságolni bennünket útfoglalás miatt, 
és nem kell a székelyeknek keményvalutában 
fizetniük a szólásszabadságért és a gyüleke-
zési joguk használatáért.” 

Szatmár és Szilágy megyéből több telepü-
lés képviseletében vett részt egy autóbusznyi 
néppártos a menetelésen, dacolva a hosszú 
út fáradalmaival.
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szatmárhegyen 
megalakult az emnP

November 10-én alakult meg Szat-
márhegyen az Erdélyi Magyar Nép-
párt helyi szervezete – számolt be 
róla lapunknak Hégető László Leven-
te megyei elnök. A várva várt alakuló 
ülésen 19 személy kötelezte el magát 
az Erdélyi Magyar Néppárt mellett. Az 
alapító tagok ezen a napon a szervezet 
elnökségét is megválasztották, elnöki 
tisztségre Seres Ferencet jelölték, majd 
bizalmat is szavaztak neki. A megyei 
szervezet elnöke köszöntötte a szat-
márhegyi elnököt, valamint az alapító 
tagokat, majd biztosította őket arról, 
hogy mindenben segítségükre lesz, 

és támogatni fogja elképzeléseiket, 
munkásságukat. Ezt követően vázolta 
a Néppárt álláspontját, elképzeléseit 
az autonómiával és a régiósítással kap-
csolatban, majd néhány szóban kifej-
tette, hogy miért is volt fontos a nagy 
székely menetelés, amelyen ő maga 
is részt vett.  Az alakuló ülést és veze-
tőségválasztást Seres Ferenc házában 
tartották meg, aki saját költségén egy 
zászlórudat is elhelyeztetett az udvará-
ban, melyre a pártalapítás alkalmából 
felhúzták a magyar és a székely zász-
lót. Az ülést a himnuszok eléneklésével 
zárták.

                         programajánló:
Az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnémeti szervezete     

különböző kulturális programokat, előadásokat szervez 
az elkövetkezendő időszakban. 

Az első előadást november 19-én délután  tartották 
meg az EMNP székházában, Thoroczkay Sándor Szatmár 
és Németi várostörténetéből – a megalapítástól az egye-
sülésig címmel. 

 
további programok: 

  November 26-án: dr. Keresztesi Csaba: pogányok 
  voltak-e a hunok és az ősmagyarok?
  december 10-én: gárdonyi-est
  december 17-én: Weöres-est

 
Minden előadás délután hat órakor veszi kezdetét az 

EMNP Árpád (Vasile Lucaciu) utca 18. szám alatti székhá-
zában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Csillagos hÍrEK
Kiadja az Erdélyi Magyar Néppárt
szatmár megyei szervezete

http://neppart.eu/20121023kiadvanyok.html

szerkesztőség:
440038 szatmárnémeti
árpád (vasile lucaciu) utca 18.
tel: 0261-768-110
e-mail: emnpszatmar@yahoo.ro


