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Bihariak a harmadik budapesti 
Békemeneten

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar 
megyei szervezetei különjáratot indítot-
tak az október 23-i budapesti Békemenet-
re. Érmihályfalváról, Margittáról, Szalacs-
ról, Székelyhídról, Csokalyról, Nagyváradról, 
valamint Nagyszalontáról és környékéről ösz-
szesen mintegy százan vállalták a hosszú utat 
a magyar fővárosba, hogy támogatásukról 
biztosítsák a magyar kormányoldalt, egyben 
méltó módon emlékezzenek meg az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc kitöré-
sének napjáról. „Mivel nagy érdeklődéssel fi-
gyeljük a magyarországi politikai helyzetet, 
és úgy érezzük, mi is részesei vagyunk mind-
annak, ami Magyarországon történik, tudtuk, 
hogy ott a helyünk a békemeneten, főként egy 
olyan időszakban, amikor külföldi nagyhatal-
mak alaptalanul vádaskodnak Magyarország-
gal szemben, ugyanakkor a magyar ellenzéki 
politika is bomlasztja a határok fölötti egysé-
get” – nyilatkozta a sajtónak Moldován Lajos, a 
Bihar megyei csoportért felelős néppárti elöl-
járó, a váradi szervezet elnökségi tagja. 

A részvevők beszámolója szerint feleme-
lő érzés volt ott lenni a Békemenetben és az 
ünnepségen, jó volt látni, hogy százezrek egy-
formán gondolkodnak a magyar kormányról. 
A nagyváradiak és a Bihar megyeiek énekszó-

val vonultak végig a Bem-szobortól a Hősök 
teréig. Felcsendült többek között a székely 
himnusz, a Boldogasszony Anyánk, illetve 
több egyházi ének is. „Feltöltődtünk lélekben 
és gondolatban egyaránt, főleg Orbán Viktor 
miniszterelnök nagyszerűen felépített beszé-

dét hallgatva. Az Andrássy úton gyertyát gyúj-
tottunk azoknak a hősöknek az emlékére, akik 
életüket áldozták a hazáért, de gondoltunk 
azokra is, akik külföldre menekültek a vörös 
terror elől vagy itthon szenvedték el a megtor-
lásokat” – fogalmazott Moldován.

Együtt erősek 
vagyunk

Mintegy tízezer embert mozgósított 
az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar 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 
Néppárt és az EMNt hívására.  tudósítá-
sunk a 2. oldalon.
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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 – ahogyan 
tettük ezt múlt év novemberében Sepsiszent-
györgyön vagy ez év március 10-én Maros-
vásárhelyen, a Székely Szabadság napján: az 
égre kiáltani a nemet és az igent. Nemet ki-
áltani Bukarest álnok szándékára, hogy élet-
idegen és számunkra előnytelen közigazga-
tási keretbe akar mindet terelni, hogy aztán 
uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unoká-
ink jussát. És igent kiáltani saját kipróbált és 
hasznos rendünkre: az autonóm Székelyföld-
re. Mert tudjuk: az autonómia a megoldás” – 
fogalmazott a rádióban sugárzott üzeneté-
ben Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke, aki szerint 
„nem lesz béke és nyugalom e tájon addig, 
amíg szabadságunkat, közösségi jogainkat és 
közülük a legfontosabbat, a Székelyföld auto-
nómiáját el nem érjük”. „Nem hagyjuk magun-
kat. 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 esz-
közét. Menetelünk az autonómiáért, mert az a 
megoldás. A számbeli többségnek is haszno-
sabb lenne, ha meghallaná szavunk. Ha hall-
gatna ránk. Mert ők is tudják, hiszen több 
évszázada élünk együtt: nyelvünk, hitünk, szü-
lőföldünk, szabadságunk, jövőnk nem adjuk. 
Az autonómia a megoldás.” – mondta Toró.

„Milyen jó, hogyha az erdélyi magyar 
pártok és szervezetek nem ellenséges vete-
kedéssel, hanem a közös ügy támogatásá-

ban 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 rádiós beszé-
dében Tőkés László európai parlamenti képvi-
selő, az EMNT elnöke. „Én büszke vagyok arra, 
hogy ebben az országban és mondhatni, az 
egész Kárpát-medencei magyar nyelvterüle-
ten nincs még egy olyan nemzeti közösség, 
amelyik ennyire állhatatosan ki tudna állni a 
jogai és az ügye mellett” – mondta. Hangsú-

lyozta: „Gábor Áron kései utódaiként mi nem 
ágyúval, nem fegyverrel, hanem békés, de-
mokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért. 
Én nagyon remélem, hogy ezen az úton si-
kerülni fog végigmennünk, és senki nem fog 
megbírságolni bennünket útfoglalás miatt, és 
nem kell a székelyeknek keményvalutában fi-
zetniük a szólásszabadságért és a gyülekezési 
joguk használatáért.”

Bihar megyéből több település képvisele-
tében vett részt egy autóbusznyi néppártos a 
menetelésen, dacolva a hosszú út fáradalma-
ival.

Együtt erősek vagyunk

Új Minta-szervezetek alakultak
Lelkes, hazafias érzelmektől fűtött kis 

csapat indult Nagyszalontáról Paptamásiba, 
ahol Balogh Csilla megyei elnök vezetésével 
új helyi szervezete alakult a Néppárt ifjúsá-
gi partnerszervezetének, a Mintának. A dele-
gációt a helyszínen Oláh József fogadta, aki 
az EMNP tamási szervezetének elnöke. Vass 
Tamás József, a Minta Partiumért felelős orszá-
gos alelnöke a helyszínen hasznos informáci-

ókkal, útbaigazításokkal szolgált a fiataloknak. 
A paptamási Minta-szervezet féltucat taggal 
alakult meg, vezetőjükké Oláh Boglárka Lillát, 
helyettesévé pedig Kovács Kornéliát válasz-
tották. Búcsúzóul a csoportképhez egy szikla-
tömb mögé álltak, mintegy jelezve: íme, ilyen 
erősek és időtállóak kívánunk lenni!

Nagyváradon a demokráciaközpontban 
Tőke Ervin, a Minta országos elnöke szolgált 

hasznos információkkal a húszfőnyi érdeklő-
dőnek. A fiatalokkal való találkozó végén itt is 
megalakult a Néppárt ifjúsági partnerszerve-
zete, helyi elnökké Szabó Róbert Miklóst, alel-
nökké Kiss Lászlót választották.

Legközelebb Élesden kívánnak létrehoz-
ni Minta-szervezetet a szalontai illetőségű 
megyei elnök, Balogh Csilla útmutatásával.

Sára péter
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Az unióban,  
de mégsem

Autonómiaterv: 
előre menekül  
az RMDSZ

A székelyek nagy menetelésén a példás ösz-
szefogásnak köszönhetően sikerült egy olyan 
erőt felmutatni, amelynek nyomán a román 
kormány beláthatja: az autonómia megva-
lósítása népakarat – mondta Szilágyi Zsolt, 
az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke a Zatykó 
Gyula Partiumért felelős alelnökkel közösen 
tartott kiértékelő sajtótájékoztatón. 

Bár a karhatalom biztosította a helyszínt, 
és nem akadályozta meg a menetelést – ami 
demokráciában teljesen természetes –, Buka-
rest nem hajlandó őszinte párbeszédet foly-
tatni a székelyek önrendelkezéséről, az erdélyi 
magyarok kisebbségi jogairól. „Arra kérjük 
a román kormányt, hogy ismerje el, hogy a 
magyar önrendelkezés gondolata a népakarat 
kifejeződése, és fogadja el az erről szóló pár-
beszédet” – mondta Szilágyi. Úgy vélekedett 
az autonómia a román demokrácia fokmérő-
je, megmaradásunk záloga, egy olyan Euró-
pa-szerte működő gyakorlat, mely a hosszú 
távú stabilitás és a gazdasági jólét garanciája. 
Éppen ezért minél szélesebb körben ismert-
té kell tenni az előnyeit, nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a „menedzsmentjére” – fogalma-
zott a néppárti elöljáró, aki ugyanakkor az ösz-
szefogás szerepét emelte ki az autonómia-me-
net sikerességét illetően, és reményét fejezte 
ki, hogy a közelgő európai parlamenti válasz-

tásokon is hasonló, pártok fölötti összefogás 
alakul majd ki.

Zatykó a sajtótájékoztatón elmond-
ta: a székely autonómia olyan nemzeti ügy, 
melynek kivívásában minden magyarnak sze-
repet kell vállalnia – nem valaki ellen, hanem 

valamiért, önmagunkért. A Partiumból száznál 
is többen vállalták a hosszú és kimerítő utat 
azért, hogy kiálljanak a székelyek mellett. Ösz-
szességében a Néppárt közel száz buszt indí-
tott és több mint tízezer embert mozgósított 
az autonómiamenetelésre.

Bár Romániát az előzetes megállapodás értelmében már két évvel 
ezelőtt föl kellett volna venni a belső határellenőrzés megszűnése 
nyomán létrejött schengeni övezetbe, tovább csúszik a nyugati határ 
légiesítése. 

Az Európai Unió illetékesei jelezték: nincs napirenden a román és 
a bolgár csatlakozás. S Románia „technikailag” teljesíti a schengeni 
csatlakozás feltételeit, a vezető európai hatalmaknak fenntartása-
ik vannak: egyrészt a „romaexport” súlyos probléma számukra – a 
romániai cigányok nagy részét haza szeretnék küldeni, mert képte-
lenek beilleszkedni –, másrészt az itteni korrupció rettenti el őket. 
A nyugat-európai országok polgárai ugyanis attól tartanak, hogy 
hiába szerelte fel és alkalmazza Románia a legkorszerűbb rendsze-
reket az Unió külső határait jelentő határszakaszain, ha a nem kívá-
natos elemek, a bűnözők és az illegális bevándorlók a határőrizeti 
szervek és egyéb hatóságok megvesztegetésével beléphetnek az or-
szágba. Ráadásul a romániai igazságszolgáltatás, a közigazgatás és az 
egész politikai osztály korruptsága és korrumpálhatósága közismert. 
Mi több, a jogállamot alapjaiban rendíti meg a hatalom egyik-má-
sik ötlete, intézkedése, ilyen újabban az a szándék, amely a diktatú-
ra idején jogtalanul elkobzott magán- és közösségi vagyonok restitú-
ciójának felülvizsgálatára irányul: az állam az ebül szerzett jószágnak 
csak egy részéről mondott le, de már azt is visszarabolná, ha rajta 
múlna.

A határellenőrzés prolongálásával tovább tart a külföldre utazni 
óhajtók zaklatása, vegzálása. Ennek egyik aspektusa különösen 
zavaró: a kiskorúakat mind a mai napig csak idegesítő bürokráciával 
és plusz illetékfizetéssel (közjegyzői meghatalmazás, erkölcsi bizo-
nyítvány) lehet kiutaztatni, ha nem tart velük mindkét szülő.

Borbély László, a legkisebb romániai parlamenti párt politikai alel-
nöke a székelyek nagy menetelése után bejelentette, hogy törvényter-
vezetet nyújtanak be a Székelyföld területi autonómiájáról. Nyilvánva-
ló, hogy az RMDSZ így akar ismét az előtérbe kerülni. A székelyek nagy 
menetelésében ugyanis csupán másodhegedűsként vett részt – ha-
sonlóan a többi magyar párthoz, lévén, hogy a megmozdulást a civil 
szervezetként nyilvántartott Székely Nemzeti Tanács szervezte. A de-
monstráció megmutatta a bukaresti hatalom felé, hogy a magyarok 
részéről valós igény mutatkozik az autonómiára, ezért aztán az RMDSZ 
– hogy ismét magához ragadja a kezdeményezést az autonómiaküz-
delemben – előállt az autonómiatörvény ötletével, amit két hónapon 
belül a parlament elé akar tárni. A tervezettel kitűnően lehet kampá-
nyolni a jövő tavasszal esedékes európai parlamenti választások előtt, 
az pedig, ha a román többségű parlament vagy a kormány elsüllyeszti 
vagy hátráltatja a szavazási procedúrát – amelynek kapcsán jelen állás 
szerint aligha várható más eredmény, mint az elutasítás –, szintén csak 
az RMDSZ malmára hajtja a vizet, hiszen még így is az erdélyi magyar 
önrendelkezések magányos parlamenti szélmalomharcosának sze-
repében tetszeleghet. Különösen úgy, hogy ellenzékben van, tehát 
nem köti a kezét semmilyen, a kormányzás fejében megkötött poli-
tikai alku. Mert korábban, a kormánykoalíció tagjaként csak visszafo-
gottan vagy egyáltalán nem bírálta Románia kisebbségpolitikáját. Az 
egyébként fel sem merült az RMDSZ-ben, hogy a szóban forgó terve-
zet kidolgozásába a többi magyar szervezetet is bevonja.
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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 nemzetpo-
litikai jelentőségű feladatnak tekinti a magyar-
országi választási regisztrációt, mint a honosí-
tásban való segédkezést, és mindkét szervezet 
segíteni fog az embereknek mind a regisztrá-
cióban, mind pedig a választásra jogosultak 
mozgósításában – hangzott el azon a sajtó-
tájékoztatón, amelyet Toró T. Tibor, a Néppárt 
elnöke, Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető 
elnöke, valamint Ferencz Attila, a Néppárt re-
gisztrációs biztosa tartott november 5-én Ko-
lozsváron.

Sándor Krisztina emlékeztetett arra, hogy az 
EMNT derekasan kivette és továbbra is kiveszi 
a részét a honosítási folyamatban, hiszen vi-
lágszinten a honosítási kérelmek 30 százalé-
kát az Erdély-szerte működő EMNT-irodákban 
állítják össze. „A külhoni magyar állampolgá-
rok szavazójogának biztosítása után termé-
szetes, hogy a következő lépés a segítségnyúj-
tás a választási regisztrációban” – jelentette ki 
Sándor Krisztina. Nemzetpolitikai feladatnak 
nevezte a külhoni magyar állampolgárok rész-
vételét a magyarországi országgyűlési válasz-
tásokon, hiszen ezzel a nem Magyarországon 
élő magyar közösségek visszaigazolhatják az 
elmúlt húsz év magyar kormányainak nemzet-
politikai munkáját.

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 fej-
leményei, ilyen például a magyar alaptörvény 
kidolgozása, a nemzeti összetartozás törvé-
nyének elfogadása, a magyar állampolgár-
ság kiterjesztése, illetve a szavazati jog meg-
adása a külhoni magyar állampolgároknak. 
Az erdélyi magyarok számára újdonság a ked-
vezményesen megszerezhető magyar állam-
polgárság, de ugyanígy újdonság a regisztrá-
ció és a levélben szavazás intézménye is, ezért 
a Néppárt számára kiemelt fontossággal bír, 

hogy felajánlja segítségét mindehhez – tette 
hozzá Toró. Elmondta: a Néppárt számára a re-
gisztráció nem vetélkedés vagy pártpolitikai 
verseny: „a Székelyek nagy meneteléséhez ha-
sonlóan a regisztrációban és a mozgósításban 
is az együttműködésé a főszerep, ezért szólí-
tom az RMDSZ-t, amely a legnagyobb háló-
zattal rendelkezik, és az egyházakat is, hogy 
vegyék ki a részüket a regisztráció ösztönzésé-
ből és a mozgósításból”. 

Toró elmondta, hogy a Néppárt elnöksége 
november 4-i ülésén Ferencz Attilát bízta meg 
a regisztrációs biztosi szerepkör ellátásával, 
Ferencz ugyanis Kézdivásárhely korábbi al-
polgármestereként, a kézdivásárhelyi Vigadó 
egykori igazgatójaként rendelkezik megfele-
lő rendszer-koordinációs tapasztalattal, hogy 
szakmailag irányítsa a regisztrációs segítség-
nyújtás 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 el-
kezdődött: közel harminc irodában űrlapo-
kat bocsátanak az emberek rendelkezésére, 
a november 1-jétől beindult online regisztrá-
ció lehetőségére is felhívják a figyelmet, igény 
esetén pedig házhoz is mennek. „Továbbá 
tartjuk a kapcsolatot a magyarországi válasz-
tási hatósággal, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül értesíthessük az érdeklődőket az új-
donságokról” – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón egyébként Toró T. 
Tibor nyilvánosan regisztrált a http://valasz-
tas.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. „Legyen 
az előkészítése közös munka, legyen az erdélyi 
magyarok közös tervezete, ne csak egyet-
len párté” – tette hozzá. Nem szolgálja az 
előrelépést Frunda György autonómia-elle-
nes üzenete, ugyanis a miniszterelnöki taná-
csos éppen az egységes román nemzetálla-
mi szemlélet mellett foglalt állást, amikor egy 
nappal korábban a Székelyföld sajátos jogál-
lása ellen foglalt állást, holott mind a Székely 
Nemzeti Tanács székelyföldi autonómiastat-
útuma, mind az RMDSZ által bejelentett ter-
vezetnek éppen a sajátos jogállás a sarkalatos 
pontja – fejtette ki. Toró szerint van még ten-
nivaló a román politikummal és a román tár-
sadalommal való párbeszéd terén is. Az EMNT 
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 kér-
déséről a román társadalom eziránt fogékony 
rétegével.

Folyik az aláírásgyűjtés a Partium autonómiájáért
Az Erdélyi Magyar Néppárt irodáiban továbbra is várják azokat a pol-

gárokat – politikai elkötelezettségüktől és nemzeti hovatartozásuktól 
függetlenül –, akik azt szeretnék, hogy a hatóságok egységes, kétnyel-
vű, autonóm Partium régiót alakítsanak ki Romániában, más, egyéb 
autonómiaformák mellett. Aláírásukkal tudják támogatni ezt a törek-
vést mindazok, akik az önrendelkezés és a decentralizáció, a történel-
mi régiókon alapuló közigazgatási reform hívei. A júliusban elindított, 
tömegdemonstrációkkal is megtámogatott és kidomborított akció ki-
áltványa jelmondatokban foglalta össze e törekvések lényegét: „Erdély 
nemzeti közösségeinek és természetes régióinak a belső önrendelkezé-
sét akarjuk! Túlközpontosított, homogén nemzetállam helyett modern, 
föderális Romániát akarunk! Benne legyen Erdély igazi európai nagy-
régió! Legyenek nagyvárosai sajátos jogállású, többnyelvű metropo-
liszok! Legyen hivatalosan is Kolozsvár Erdély fővárosa! Legyen Szé-
kelyföld egységes autonóm közigazgatási régió! Legyen a Partium 
egységes, sajátos jogállású, többnyelvű közigazgatási régió!” E legutób-
bi kívánalom jegyében folyik az aláírásgyűjtés, de nemcsak a Néppárt 
székházaiban, hanem ambuláns önkéntesek révén is.
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Regisztráljunk a jövő évi  
magyarországi választásokra!

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

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) – 
mint a magyar kormány stratégiai partnere az 
egyszerűsített honosítási eljárásban – felhívja 
a figyelmet: a választási névjegyzékbe vételt 
azok is kérhetik, akik még nem kapták kézhez 
anyakönyvi kivonataikat, de már letették az ál-
lampolgársági esküt. Amennyiben postai úton 
még nem érkezett meg a regisztrációhoz szük-
séges űrlap, az EMNT, illetve az Erdélyi Magyar 
Néppárt irodáiban lehet igényelni ezeket, ahol 
segítséget nyújtanak 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 regisztráci-
ós űrlapok leadására is lehetőség van. Ugyan-
akkor a vidéken élők a helyi EMNT- és Nép-
párt-szervezet képviselőitől igényelhetik az 
űrlapokat, amelyeket a kitöltés után eljuttat-
nak a konzuloknak. 

Bár 15 nappal a választást megelőzően még 
lehet regisztrálni, fontos, hogy ne hagyjuk ezt 
az utolsó pillanatra. Kérjük mindazokat, akik 
már magyar állampolgárok, hogy éljenek a re-

gisztráció lehetőségével, és minél előbb re-
gisztráltassák magukat.

Ugyanakkor mindazok, akik még nem nyúj-
tották be honosítási kérelmüket, de szeretné-
nek szavazatukkal hozzájárulni a jövő évi vá-
lasztásokon a partiumi és erdélyi magyarság 
számára is kedvező választási eredményhez, a 
honosítási iratcsomók összeállításához keres-
sék fel bizalommal az EMNT és Néppárt helyi 
irodáit, és minél előbb nyújtsák be dossziéju-
kat 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, par-
tiumi magyarok is szavazhassunk. Hosszú év-
tizedek 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 
magyar állampolgárok legyünk és regisztrál-
tassuk magunkat a választási névjegyzékben.

Nagy József barna,
az EMNT partiumi régióelnöke

Októberben is megőrizte jelentős előnyét a Fidesz–KDNP pártszövetség, így már 87 hónapja vezeti a  
közvélemény-kutatásokat. Emellett erősödött a Jobbik is, jelenleg 14 százalékon áll. A potenciális szavazók 

preferenciái alapján a leendő 199 fős országgyűlésben 116 mandátum jutna a Fidesznek,  
ha ma lennének a választások

Újabb RMDSZ-es tódítás
Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti tanács képviselői sajtó-
tájékoztatón fejezték ki felháborodásu-
kat aziránt, hogy a bihar megyei rMdSz 
ismét politikai handabandázással fog-
lalkozik, ám ezúttal egy fontos nemzeti 
ügyre vetve árnyékot. Közel sem szereztek 
eddig annyian magyar állampolgárságot 
bihar megyében, ahányan az itteni rMdSz 
szerint. ráadásul a tulipánosok maguknak 
vindikálják mások teljesítményét is! 

Csomortányi István (EMNP) és Nagy József 
Barna (EMNT) kifejtette: a bihari RMDSZ még 
meg is ünnepelte úgymond az ötvenezredik 
kérvény benyújtását, Szabó Ödön főpropa-
gandista pedig azóta is ezzel a kerek számmal 
házal. „A fő gond az, hogy a magyar konzulá-
tusnak is hamis adatokat adnak le, azaz hazud-
nak” – jelentették ki. Az EMNP és az EMNT ok-
tóberben felmérést végeztek a megyében, és 
arra jutottak, hogy itt kb. 28 ezren kérvényez-
ték eddig a magyar állampolgárságot az egy-
szerűsített honosítási törvény alapján, az 50 
ezer igénylés tehát még messze. 62 települé-
sen gyűjtöttek adatokat, ezekből az is kiderül, 

hogy míg például Váradon a magyarok egyhar-
mada már megkérte a magyar állampolgársá-
got, a Belényesi-medencében még tíz százalé-
kuk sem. A megye más régióiban sem éri el a 
húsz percentet a honosítást igénylők aránya. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy az említett 28 
ezer dossziénak mintegy 60 százalékát az EM-
NP-EMNT-n keresztül, a többit pedig a polgá-
rok vagy a történelmi egyházakon át, vagy ma-
gánúton, vagy az RMDSZ-szel intézték, akkor 
különösen érthetetlen Szabó blöffje. Vagy ob-
skurus politikai célok, vagy elítélendő szemé-
lyes ambíciók vezérlik. Bár Szabó Ödönt és cin-
kosait ismerve mindkettő belefér a pakliba. 
Az RMDSZ amúgy épp a napokban szervezte-
tett konferenciát Szalontán a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerülettel – nem volt 
nehéz dolga, mert a történelmi magyar egy-
házak újfent a világi hatalom kegyeit keresik, 
az erdélyi magyarság fölött uralkodó párt 
pedig kapva kap e szervilizmuson –, s ott is be-
széltek a honosításról, de a magyar kormány-
zat stratégiai partnerét, az EMNT-t nem hívták 
meg az „egyeztetésre”, pedig annak képviselő-
itől valós adatokat is kaphattak volna a részve-
vők. Szabó ott is előjött a bűvös számaival, de 

fenyegető és kioktató üzeneteket is megenge-
dett magának mind Budapest, mind az erdélyi 
polgári-nemzeti oldal címére.

Csomortányi és Nagy az újságírók érdek-
lődésére elmondták: nem tudnak róla, hogy 
más megyék RMDSZ-szervezetei is hamis ada-
tokat közölnének, szerintük Szabó Ödön vagy 
teljesen felelőtlen, vagy valamiben sántikál. 
Önmagát ünnepelteti, másokat akar lejárat-
ni, de közben az ügynek árt. Szép lenne, ha 
végül minden Bihar megyei magyar felvenné 
a magyar állampolgárságot is, de ez hónapok, 
évek munkájának, felelős és kitartó nemzetpo-
litikai cselekvésnek az eredménye lehet, nem 
pedig számháború kérdése. Nincs semmilyen 
határidő, ez nem lóverseny. Jelenleg alig 20 
százalék körül van a magyar állampolgárságot 
is szerzett bihariak száma. Sokan a mai napig 
félnek kérvényezni a honosítást, mind egyes 
magyarországi, mind romániai körökben rio-
gatják őket, de az EMNT és az EMNP minden-
kit biztat és mindenkinek készségesen segít 
mind a dossziék összeállításában, mind pedig 
a magyarországi választásokra való regisztrá-
cióban.
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Biztosan sokan emlékeznek az egy évvel 
ezelőtti érmihályfalvi politikai adok-kapokra, 
melynek a részletei a helyi és a megyei sajtót 
is bejárták. A korábbi években az október 23-i 
megemlékezéseket a város szervezte, a tavaly 
viszont az RMDSZ pártrendezvényként hir-
dette meg. Emiatt a Néppárt saját megem-
lékezés megszervezése mellett döntött. Ez a 
külön rendezvény indította el a támadássoro-
zatot az RMDSZ részéről a már megszokott jel-
szavak mentén. A többszöri pengeváltást kö-
vetően az RMDSZ és a Néppárt helyi elnökei 
– Nyakó József és ifj. Szilágyi Ferenc – egy ta-
lálkozó keretében tisztázták a nézeteltérése-
ket, és a jövőre nézve a közös nemzeti meg-
emlékezésekről egyeztek meg. 

Mindezek fényében meglepő – fogalmaz 
egy közleményben az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt érmihály-
falvi szervezete –, hogy az idén is kísértetiesen 
megismétlődött a tavalyi forgatókönyv. A vá-
rakozásokkal ellentétben idén nem a magyar 
egyházak vagy éppen a magyar vezetésű ön-
kormányzat hirdetett megemlékezést, hanem 
az RMDSZ. Ennek ellenére a Néppárt helyi 
szervezete úgy döntött, hogy tartja magát a 
korábbi megállapodáshoz, és egyoldalú gesz-
tust gyakorolva részt vesz a rendezvényen, 
és a részvevő civil szférával együtt segít azt 
valóban össznemzeti magyar ünneppé tenni. 
Részvételi szándékukat időben jelezték. Bár 
korábban úgy tűnt, hogy annak nincsen aka-
dálya, végül október 22-én a polgármester 
személyesen jelzett vissza, hogy a Néppárt 
megyei elnöke mégsem kaphat szót a nemzeti 
ünnepen.

Sajnálatos az a hatalmi kizárólagosság, ki-
rekesztés Érmihályfalván, amely akadályozza 
azt, hogy az ellenzék is méltóképpen ünne-
pelhessen a nemzeti napokon. A tavalyi meg-
beszélés ezt volt hivatott feloldani, s bár csak 
szóbeli megállapodás született, úgy tűnik, 
hogy az adott szónak nincs már értéke.

Híven jellemzi közösségünk jelenlegi hely-
zetét, hogy a mai napig sem emlékezhe-
tünk szabadon hőseinkre. Ezt jól mutatja az a 
tény, hogy amíg az ünnepi megemlékezésen 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök közös szabad-
ságunkról beszélt, addig a felavatott emlék-
műre a szervezők nem merték felírni a szabad-
ságért síkra szállt mihályfalvi csoport vezetője, 
Sass Kálmán nevét, mivel a kommunista meg-
torló gépezete által meggyilkolt mártír lel-
készt a román hatóságok a mai napig nem re-
habilitálták. 23 évvel a diktatúra bukása után 
sem, pedig az eltelt időben az RMDSZ több-
ször is hatalmi helyzetben volt, a rehabilitáci-
ót elindíthatta volna. Miféle szabadságról be-

szélhetünk, ha nem merjük hőseinket vállalni, 
nevüket kőbe vésni? Bár a szervezők úgymond 
az érmelléki város mártírját az emlékműre 
vésett sasmadárral „jelképezték”, sokan adtak 
hangot felháborodásuknak ezen kínos, infan-
tilis és gyáva „szimbóleumozás” miatt, mely 
a tulipános „kis lépések politikájának” újabb 
méltatlan megnyilvánulása.

Sokatmondó tény ugyanakkor az is, hogy 
mikor azon vértanúinkról emlékezünk, akik 
a szabadságjogokért és köztük a szólássza-
badságért küzdöttek, a szervezők – köztük 
volt pártfunkcionáriusok – maguk is korlátoz-
zák azt, s ezzel nem az 56-os érmihályfalvi 
csoport tagjaival, hanem az akkori elnyomók-
kal vállalnak sorsközösséget – állt az EMNT és 
EMNP érmihályfalvi szervezeteinek közlemé-
nyében. Amire Nyakó József polgármester 
és RMDSZ-elnök önmagát is meghazudtolva 
reagált a sajtóban, mintegy kijelentve: pártja 
belügyeibe senkinek semmi beleszólása, az 
RMDSZ azt csinál, amit akar.

Nem adják fel a küzdelmet a 
földjüktől megfosztott borsiak

Mint ismeretes, a borsi Zöld Arany közbir-
tokosság hosszú évek óta küzd azért, hogy 
az önkormányzat végre visszaszolgáltassa 
egykori vagyonát. A község területén sokan 
úgy jutottak földterülethez, hogy nem voltak 
örökösök, ugyanakkor az önkormányzat több 
száz hektár területet értékesített vagy adott 
bérbe, a helyiek pedig hiába követelik, hogy 
apáik, nagyapáik után járó jogos jussukat visz-
szakapják. 

Az is nyílt titok, hogy Bors község terü-
letén igencsak furcsán zajlott a kommuniz-
mus alatt elkobzott javak visszaszolgáltatása, 
hiszen nem mindenki ott kapta vissza terüle-
tét, ahol az eredetileg volt. Jól behatárolható 
azon személyek köre, melyek a határátkelőhöz 
és a főúthoz közel eső telkeket kapták meg, 
míg a borsi közembereknek jórészt az értékte-
lenebb, félreeső telkek jutottak. 

Az éppen zajló per és a 2013-as évi vissza-
szolgáltatási törvény újabb reménysugarat 
jelent a jussukért küzdő borsiaknak, akiket az 
arroganciájáról elhíresült Bátori Géza vezette 
RMDSZ-es önkormányzat legutóbb már a 
község kultúrházából is kitiltott – holott az 
üresen állt –, így megbeszélésüket az utcán, 
esőben kellett megkezdeniük. Pedig nyakunk-
ba „választott” elöljáróink a köz szolgálatával 
dicsekszenek éjt nappá téve.

A megbeszélés eredményeképpen a köz-
birtokosság tagjai úgy döntöttek, mindenkép-

pen folytatják küzdelmüket, és a Közbirtokos-
ságok Országos Egyesületének segítségével 
újabb beadvánnyal fognak élni a nagyváradi 
törvényszéken. 

Döntés született arról, hogy a gyűlésre 
meghívott Bihar megyei Néppárt-elnök, Cso-
mortányi István közreműködésével újabb kér-
vényeket fogalmaznak meg az önkormányzat 
és a polgármester felé, és ha kell, az Európai 
Unió jogérvényesítő fórumai elé terjesztik a 
borsi kisemmizettek ügyét.

Kirándulás Pestre * Az Erdélyi 
Magyar Néppárt élesdi szervezete egynapos 
Mikulás-napi kirándulást szervez decem-
ber 7-én I–VIII. osztályos gyerekek számára 
a budapesti Országházba. A kirándulás in-
gyenes. A helyek betöltése jelentkezési sor-
renden történik. Élesd, Örvénd, Pusztaújlak, 
Mezőtelegd, Pósalaka, Mezőtelki, Feketeer-
dő, Magyarkakucs, Rév és Köröskisjenő tele-
pülésekről várnak jelentkezőket a szervezők 
november 30-ig. Várdai Szilviánál lehet fel-
iratkozni hétfőtől péntekig 8.30–12.30 óra 
között az EMNP élesdi irodájában vagy a 
0747/610-860 telefonszámon.
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Adományokat gyűjtött a Néppárt  
a gálospetri gyermekotthon javára

Az Erdélyi Magyar Néppárt érmihályfalvi és 
érsemjéni szervezetei Gálospetribe látogattak, 
hogy adományokat adjanak át a Fráter-kúriá-
ban működő Szentháromság Gyermekotthon 
lakóinak. Az élelmiszerekből és ruhaneműkből 
álló csomagokat a mihályfalvi irodában gyűj-
tötték össze. Magánemberek mellett helyi vál-

lalkozók is csatlakoztak a kezdeményezéshez, 
így jelentős értékű adománnyal sikerült meg-
lepni a kicsiket, illetve az őket gondosan ne-
velőket. A gyermekotthon konyhájára lisztet, 
krumplit, olajat, cukrot, rizst, mézet, makaró-
nit, babot, zöldségeket, befőtteket, húster-
mékeket és egyéb élelmiszereket szállítottak, 

mindemellett számos ruhanemű és lábbeli is 
gazdára lelt a gyerekek között. Az adományo-
kat nyolc személygépjárművel szállította a két 
szervezet delegációja Gálospetribe, hozzá-
juk csatlakozott Nyírábrány polgármestere is. 
A gyerekek ünnepi hangulatot teremtve, éne-
kekkel köszönték meg az adományokat.

Adósságtörlesztés Csabán
Nyári ígéretét teljesítette az Erdélyi Magyar 

Néppárt nagyszalontai szervezete, karöltve 
a Dél-Bihari Gazdák Egyesületével. A székhá-
zavatás alkalmával Kiss Tibor békéscsabai al-
polgármester meghívta őket az őszi kolbász-
fesztiválra, Balogh Jánosék szívesen fogadták 
az invitációt. Szalontai, tenkei, bélfenyéri, be-
lényesújlaki és tárkányi Néppárt-szimpatizán-
sokkal telt meg egy autóbusz október 26-án, 
hogy átguruljon a gúnyhatáron. A békéscsa-
bai sportcsarnok és környéke volt a felsereg-

lések és kulináris mutatványok helyszíne, ahol 
a dél-bihari csapat öt idősebb tagja vállalta a 
kolbászgyúrást és megméretkezést, a fiata-
lok a fesztivál zenés szórakoztató programjain 
vettek inkább részt. Az esti eredményhirdetés 
után a mieink csak a részvételnek örülhettek, 
bár derekasan helytálltak a több száz, tapasz-
taltabb versenyző között. A feledhetetlen han-
gulatú, közösségerősít, egészséges lokálpat-
riotizmust és nemzeti büszkeséget közvetítő 
népünnepély a hajnali órákig tartott.

Tiszta vizet  
a pohárba

A Csillagos Hírek augusztusi számában Ér-
olaszi szegények és gazdagok címmel jelent 
meg egy riport, amelyben a Székelyhíd köz-
séghez tartozó település szociális állapotáról 
is szerepelt néhány mondat. Az egyes csalá-
dok anyagi helyzete, vagyis a kevés gazdag és 
sok szegény közötti nagy különbségek több 
társadalmi problémát is felvetnek – fogal-
mazott általános jelleggel a cikkíró. A folyta-
tásban, de nem ebből következően és ehhez 
kötődően villantotta fel ezek után az uzso-
rajelenséget a szerző a következő monda-
tokban: „Ezzel együtt nyílt titok, hogy sajnos 
vannak olyanok is a településen, akik visz-
szaélnek anyagi helyzetükkel, és nagyobb 
összegű kölcsönöket adnak magas kamatok-
kal az arra rászorulóknak, akiktől aztán egy-
részt a kamatokat behajtják, másrészt pedig 
vagyonaik elkobzásával fenyegetőznek, 
amennyiben ezek a kölcsönök nem kerülnek 
visszatérítésre a kamatokkal együtt. Az uzso-
rások térhódítása komoly veszélyt jelent, amit 
nem szabadna figyelmen kívül hagyniuk a 
közösség vezetőinek és a hatóságoknak.” A 
jelenség kétségtelenül létezik, mivel gyakori 
témája az érolaszi, érmelléki közbeszédnek, 
ám mivel az érintettek, a pórul jártak nem szí-
vesen beszélnek róla vagy nem adják hozzá 
a nevüket (mert félnek), az elkövetők azono-
sítása és leleplezése problémás. Írásunkban 
mindenesetre mi nem mostuk össze a két ka-
tegóriát, a tisztes munkával vagy szerencsés 
helyzetbekerüléssel meggazdagodottakat és 
a szegénység kufáraiként nyerészkedő uzso-
rásokat, ha véletlenül valaki így értelmezte a 
leírtakat, biztosítjuk, hogy tévedett.
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A digitális átállásban is segítenek 
az EMNT-irodákban

A Magyarországon zajló televíziós digitá-
lis átállás során az analóg műsorterjesztés 
helyébe a digitális lép. Ez a földfelszíni (nem 
kábeles) televíziózás számára azt jelenti, hogy 
a hagyományos, analóg szoba- vagy tetőan-
tennákkal elérhető csatornák ezután csak 
akkor lesznek ingyen foghatók, ha az érintet-
tek beszereznek egy set-top-box nevű készü-
léket. 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 csatornák.

A BGA Pro Transilvania Kft. a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. megbízásából, a Bethlen Gábor 
Alap terhére október 28-tól meghirdette a „Di-
gitális kultúra fejlesztése a határon túli magya-
rok körében” című nyílt pályázatát. A program 
célja a digitális átállásban érintett határon túli 
magyarság segítése a digitális társadalomba 
való belépéshez, valamint a határon túli digi-
tális kultúra fejlesztése.

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 hagyományos 
módon – ingyenesen és előfizetői szerződés 
nélkül – televízióznak, azaz kizárólag olyan te-
levízióval rendelkeznek, amelyet hagyomá-
nyos szoba- vagy tetőantennával használnak.

A hozzájárulást – 8000 Ft-nak megfelelő lej 
– vissza nem térítendő, utófinanszírozott for-
mában 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 fénymá-
solatát, egy kitöltött adatlapot, valamint a hoz-
zájárulási szerződést kitöltve, aláírva.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodá-
inak munkatársai a 8000 Ft-os hozzájárulást 
igénylőknek minden ügyintézésben segíte-
nek (adatlap, szerződés nyomtatása, kitöltése, 
set-top-box beszerzése, a pályázati iratcsomó 
összeállítása, eljuttatása Székelyudvarhely-
re stb.). A pályázat feltételeiről, lebonyolításá-
ról részletesebben tájékozódhatnak a www.
bgazrt.ro honlapon. Amennyiben szeretné 
az EMNT-irodák munkatársainak segítségét 
igénybe venni, kérjük, jelentkezzen nagyvá-
radi, nagyszalontai, érmihályfalvi, margittai, 
élesdi, székelyhídi irodáinkban (a címeket lásd 
alább).

Havi rendszerességgel leszneK 
Konzuli naPoK élesden  *  Amint azt már 
hírül adtuk, a közelmúltban nyitották meg az 
EMNP és az EMNT közös Sebes-Körös völgyi iro-
dáját és szórványközpontját Élesden. Az iroda 
munkatársai, az országos irodahálózat mun-
kájához csatlakozva, a honosítási dossziék ösz-
szeállításában és a választási jegyzékbe történő 
regisztráció kapcsán nyújtanak segítséget. Mind-
emellett a különböző hazai hivatalos ügyek inté-
zésében is igyekeznek segíteni az igénylőknek. A 
kolozsvári főkonzulátussal való együttműködés 
értelmében ezentúl havi rendszerességgel tarta-
nak konzuli napokat az irodában. További infor-
mációkért az EMNP–EMNT Sebes-Körös völgyi 
irodájának munkatársaihoz (Élesd, Sólyomkő/
Şoimul negyed, T tömbház, földszint) fordulhat-
nak, naponta 8.30–12.30 óra között. Kálmán 
Gabriella irodavezető a 0743/830-162-es telefon-
számon érhető el.


