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Nem ördögtől való
Folyik az aláírásgyűjtés a Partium autoNómiájáért

Az Erdélyi Magyar Néppárt irodáiban to-
vábbra is várják azokat a polgárokat – politikai 
elkötelezettségüktől és nemzeti hovatartozá-
suktól függetlenül –, akik azt szeretnék, hogy 
a hatóságok egységes, kétnyelvű, autonóm 
Partium régiót alakítsanak ki Romániában, 
más, egyéb autonómiaformák mellett. Alá-
írásukkal tudják támogatni ezt a törekvést 
mindazok, akik az önrendelkezés és a decent-
ralizáció, a történelmi régiókon alapuló köz-
igazgatási reform hívei. 

A júliusban elindított, tömegdemonst-
rációkkal is megtámogatott és kidomborí-
tott akció kiáltványa jelmondatokban fog-
lalta össze e törekvések lényegét: „Erdély 
nemzeti közösségeinek és természetes régió-
inak a belső önrendelkezését akarjuk! Túlköz-
pontosított, homogén nemzetállam helyett 
modern, föderális Romániát akarunk! Benne 
legyen Erdély igazi európai nagyrégió! Legye-
nek nagyvárosai sajátos jogállású, többnyelvű 
metropoliszok! Legyen hivatalosan is Kolozs-
vár Erdély fővárosa! Legyen Székelyföld egy-
séges autonóm közigazgatási régió! Legyen 
a Partium egységes, sajátos jogállású, több-
nyelvű közigazgatási régió!” E legutóbbi kí-
vánalom jegyében folyik az aláírásgyűjtés, de 
nemcsak a Néppárt székházaiban, hanem am-
buláns önkéntesek révén is. 

A párt tisztségviselői, képviselői amúgy 
gondot fordítanak arra is, hogy felvilágosítsák 
és tájékoztassák román nemzetiségű honfi-

társainkat a különféle autonómiaszintekről, 
ezek formájáról és tartalmáról, de legfőkép-
pen előnyeiről. Erre szükség van a jól felfogott 
lokálpatriotizmus és regionalizmus szellemé-
ben. Nagyváradon a néppártiak például terü-
letfoglalási engedélyt jártak ki – nem volt sima 
ügy –, a főutcán felállított sátorban is gyűj-
töttek aláírásokat két héten keresztül, tájé-
koztatták a járókelőket, szóba álltak az érdek-
lődőkkel, kíváncsiskodókkal, kötekedőkkel, 
felvilágosító szórólapokat osztogattak. Azért 
mentek ki az utcára, hogy a románok is szem-
besüljenek a témával és az autonómia támo-
gatásának lehetőségével. Többek kérdéseiből 
is látszott: idegenkedés, értetlenkedés, foga-
lomzavar uralkodik számos polgártársunkban, 

amikor az autonómia különböző formáiról és 
ezek kodifikálásáról van szó. És ez nemcsak a 
közvéleményre, hanem annak formálóira, az 
újságírókra is vonatkozik. A bukaresti nem-
zetállami propaganda továbbra is mélyen 
rezonál a többségi románságban.

A minél szélesebb körű felvilágosítás érde-
kében az EMNP-sek egy, az akciót népszerűsí-
tő internetes weboldalt és animációt is készí-
tenek a többnyelvű tájékoztató anyagokból. 
A látványelemeket plakátok és molinók, térké-
pek és rajzok, grafikonok és táblázatok egészí-
tik ki. Minden eszköz azt szolgálja, hogy tuda-
tosuljon az állampolgárokban: az autonómia 
„nem ördögtől való”.

Emléktúra a Nagy-Biharra
Magyar nyelvű emléktábla hirdeti az 

Nagy-Bihar tetején, hogy ez Biharország leg-
magasabb csúcsa (1849 m). A táblát az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács állíttatta azon az em-
léktúrán, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt-
tal és a Bihari Túrák Egyesülettel közösen szer-
vezett, és amelyet Bethlen Gábor emlékének 
ajánlottak a fejedelem születésének, illetve 
megválasztásának évfordulója alkalmából, 
folytatva ezzel az egy nappal korábban tartott 
nagyváradi megemlékezést. „Törvény által 
biztosított jogunk van kiírni magyar nyelven 

a helységneveket, illetve földrajzi elnevezése-
ket, ahol a magyarság aránya nagyobb, mint 
húsz százalék. Ezzel a joggal éltünk, amikor 
felállítottuk a táblát” – fogalmazott Nagy 
József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke, a 
túra főszervezője. Az emléktúrát Varga Csaba 
hegymászó vezette, aki idén júliusban meg-
hódította a világ 13. legmagasabb hegycsú-
csát, a 8035 méteres a Gasherbrum II-t. A lelkes 
csapat tagjai a váradiak mellett köröstárkányi-
ak, valamint békéscsabai és budapesti túrázók 
voltak. A csúcson a tábla felállításakor Varga és 

Nagy mondtak rövid köszöntőt, majd a társa-
ság elénekelte a magyar és a székely himnuszt.
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Emlékezés a „pesti srácokra” és az 56-os 
magyar forradalom erdélyi áldozataira

Legyünk méltók ’56 fiataljaihoz!

Az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc kitörésének 57. évfordulójára emléke-
zett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Nagyvá-
radon, a Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület székházának panteonjában felállított 
emléktáblánál. A megemlékezéssel nemcsak a 
„pesti srácok”, hanem a forradalom erdélyi ál-
dozatainak emléke előtt is tisztelegtek. 

Amiképpen Nagy József Barna, az EMNT 
régióelnöke fogalmazott, „akkor még nem 
voltak nagyokos politikusok, akik azt mondták 
volna, hogy ne szóljunk bele az anyaország 
dolgaiba, és a magyar nemzet egysége senki 
számára sem volt kétséges”. Az egységet mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Erdély 
számos településén akadtak olyan fiatalok, 

akik azért csoportosultak, hogy segítsék a 
magyar forradalmat, és esetleg Erdélyre is ki-
terjesszék azt. Ilyen volt Váradon a 13–16 éves 
fiatalok által alakított Szabadságra Vágyó Ifjak 
Szervezete, amelynek tagjai, szimpatizánsai és 
az őket oktató tanítók közül 1960-ban 59-et 
ítéltek el. A megemlékezésen jelen volt e szer-
vezet egyik képviselője, Oláh János tanár, aki 
az 1956-ban alakult csoportosulás működésé-
ről, majd a börtönben töltött évek nehézsé-
geiről szólt. Elmondta: a csoportnak sok tagja 
volt, közülük azonban többen külföldre me-
nekültek, mások pedig már elhunytak. Akik 
életben maradtak, azok mindmáig tartják egy-
mással a kapcsolatot, időnként találkoznak. A 
szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti 
egység voltak azok az eszmények, amelyek 

jegyében működött a csoport, és ezekhez az 
eszményekhez a mai napig is hűek maradtak. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nevében 
Jobbágy Emese nagyváradi elnökségi tag 
szólt az egybegyűltekhez, beszéde alább ol-
vasható. A megemlékezésen igei köszöntőt 
mondott Ráksi Lajos, a Partiumi Keresztény 
Egyetem gyülekezetének lelkésze, aki a nem-
zetek szabadsághoz való jogáról és ezen jogtól 
való megfosztás következményeiről beszélt. 
„Az 56-osok félretették maguk önzőségét, 
saját életük féltését, és odaálltak akár fegyver-
telenül a tankok elé, és harcolni akartak azért, 
hogy ők és utódaik szabadok lehessenek” – 
hangsúlyozta a református lelkipásztor. 

A beszédek után a tisztelgők elhelyezték ko-
szorúikat az 56-os emléktáblánál, majd pedig 
a Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, magyar testvéreim!
Az 1956-os forradalom Magyarország 

népének a sztálinista diktatúra elleni forradal-
ma és a szovjet megszállás ellen folytatott sza-
badságharca, amely a 20. századi magyar tör-
ténelem egyik legmeghatározóbb eseménye 
volt. A budapesti diákoknak az egyetemek-
ről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. 
október 23-án. A tömegtüntetés a kommunis-
ta pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyver-
telen tömegre leadott véres sortűz következté-
ben még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez 
a kormány bukásához, a szovjet csapatok visz-
szavonulásához, majd a többpártrendszer visz-
szaállításához és az ország demokratikus átala-
kulásának megkezdéséhez vezetett. November 
első napjaiban az új kormány megkezdte a tár-
gyalásokat a Szovjetunióval a megszálló csapa-
tok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való 
kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet 
politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután a nyugati 
nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem 
avatkoznak be, november 4-én a vörös hadse-
reg hadüzenet nélkül lerohanta Magyarorszá-
got. A túlerővel szemben egyedül maradt ország 
több napon át folytatott hősi szabadságharca 
így végül elbukott.

Az 1956-os magyar forradalom a viharos 20. 
századi magyar történelem egyik legtragiku-

sabb, de egyben legfelemelőbb esemény is volt. 
Tragikus volt, hiszen a forradalom alatt több ezer 
magyar fiatal vesztette életét. Majd a forradalom 
véres leverését követő megtorlások és koncepciós 
perek során a magyar szabadságharcosokat tö-
megével börtönözték be, közülük sokukat koholt 
vádak alapján ki is végezték. A magyar nemzet 
számára tragikus veszteséget jelentett az is, hogy 
a forradalom vérbefojtása után negyedmillió 
magyar, köztük sok kiváló értelmiségi menekült 
nyugatra. 

Bár a forradalom maga – a bukaresti és te-
mesvári szimpátiatüntetéseket leszámítva – nem 
terjedt át Erdélyre, a román kommunista párt 
megragadta az alkalmat, hogy a magyar okta-
tási rendszert szétverje és leszámoljon a rendszer 
ellenségeinek kikiáltott magyar értelmiségiekkel. 

Az 1956-os forradalom történelmünk egyik 
legdicsőbb történése volt. Hiszen a magyar fi-
atalok az évtizedes elnyomást és kommunista 
terrort megelégelve utcára vonultak, és bár igen 
rövid időre, mégis felülkerekedtek az idegen el-
nyomókon. A lyukas zászlók tépett erdeje végül 
örökre beírta magát a kollektív emlékezetbe, és 
a magyar nemzett szabadságvágyának jelképé-
vé vált. Olyan jelképpé, mely alá bátran, őszinte 
szívvel odaállhat minden magyar. 

Az 56-os forradalom áldozatai hősök voltak, 
hősök, akik szabadságról álmodtak, és mertek 
akár az életük árán is harcolni érte. 56 üzenete 

számunkra, a ma élő fiatalok és nemcsak fia-
talok számára az, hogy merjünk bátran kiállni 
elveink, értékeink, jogaink mellet. Mert csak így 
győzhetünk, felemelt fejjel, együtt, csak így vív-
hatjuk ki áhított szabadságunkat. 

Az utolsó népszámlálás is igazolta, hogy a 
partiumi és erdélyi magyarság egyre apad, ezért 
talán most még fontosabb, mint bármikor, hogy 
együttes erővel, a rendelkezésünkre álló minden 
eszközzel azon legyünk, hogy harcoljunk: meg-
őrizzük gyökereinket, identitásunkat, magyar-
ságunkat. E harcban vértként számíthatunk a 
mai magyar kormánytöbbség által elfogadott 
2010. évi XLIV. Törvény, melynek értelmében mi, 
a trianoni határokon túl élő magyarok is jogosul-
tak vagyunk honosítást, visszahonosítást, azaz 
magyar állampolgárságot igényelni. E törvény 
értelmében szavazásra is jogosultak vagyunk. 
Eddigi, erdélyi kisebbségi sorsunk egyik legnagy-
szerűbb lehetősége, hogy a nagyhatalmak által 
elcsatolt területeken, oly sok év után először, 
ismét jogunk van magyarként – lelkiismeretünk 
és meggyőződésünk szerint – véleményt nyilvá-
nítani a nemzetpolitikáról. Újból magyar lehet a 
magyar!

Kedves honfitársaim, fiatalok és lélekben fi-
atalok: legyünk méltók 1956 hőseihez, legyünk 
egy boldogabb magyar jövő megteremtői!.

Jobbágy Emese, az EMNP  
nagyváradi szervezetének elnökségi tagja
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Bethlen gáborra emlékeztünk
Négyszáz évvel bethlen Gábor fejede-

lemmé választása után, születésének 433. 
és halálának 384. évfordulóján az Erdélyi 
Magyar Nemzeti tanács (EMNt) koszo-
rúzással egybekötött emlékünnepséget 
szervezett Nagyváradon.

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimná-
zium évek óta „fejedelmi nap” keretében em-
lékezik Bethlen Gáborra, az idén szobrának 
megkoszorúzása mellett az EMNT szimpóziu-
mot is rendezett.

Az emlékünnepség a Schlauch kertben (ma 
Petőfi park) található Bethlen-szobornál kez-
dődött, amelyet 2003-ban Tőkés László akkori 
királyhágómelléki püspök kezdeményezésére 
állítottak. Török Sándor, az EMNT Bihar megyei 
elnöke a felavatás napjára emlékezvén feli-
dézte: Kós András szobrászművész alkotását 
62 évig nem lehetett felállítani, de a kitartás-
nak meglett az eredménye, és ma már méltó 
helyen emlékezhet a nagyváradi magyarság 
a nagy fejedelemre. Szobraink azt jelképezik, 
hogy itt múltunk van, és jövendőnk is lesz – fo-
galmazott.

Tőkés László EP-képviselő, az EMNT orszá-
gos elnöke elmondta: megható érzésekkel 
gondol vissza arra a napra, amikor mintegy 
háromezer nagyváradi magyar közösségében 
Orbán Viktor, Magyarország jelenlegi minisz-
terelnöke sok más illusztris vendég jelenlé-
tében felavatta Bethlen Gábor szobrát. Isten-
nek különleges kegyelme, hogy az 1941-ben 
megtervezett műalkotás avatóján a szobrász, 
az akkor 89 éves Kós András, Kós Károly fia is 
részt vehetett – hangzott el. A volt püspök 
kitért arra is, hogy a szoborállítás nem volt aka-
dálymentes, mivel a kizárólag magyarul fel-
tüntetett igeszakasz és jelmondat – „Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk?” – bántotta a román 
hatóságok szemét.

A koszorúzást követően az emlékünnep-
ség a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók-ter-
mében folytatódott, ahol Nagy József Barna, 
az EMNT partiumi elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket. Kifejtette: az erdélyi magyar tör-
ténelem legnagyobb alakját tisztelhetjük az 
erőskezű, tekintélyelvű, de Erdélyt feltétel 
nélkül szerető fejedelem személyében. A fel-
szólaló meggyőződése szerint „Bethlen Gábor 
nélkül ma nem beszélhetnénk Erdélyről”.

Az előadások sorát Tőkés László nyitot-
ta meg Hitünk hőse, Bethlen Gábor című ér-
tekezésével. „Hit által omlottak le Jerikó falai” 
– idézte a Bibliát az előadó, kifejtve: hit által 
tudunk győzelemre jutni a legreménytele-
nebb helyzetekben is. A győzelem titka a hit 
és az Isten erejébe vetett bizodalom, amely 
Bethlen Gábor életében is megmutatkozott. 
A nagy fejedelem esetében nem demagógia 
hitről beszélni, hiszen közismert tény, hogy ő 
huszonhatszor olvasta el a Szentírást. Erdély 
megmaradásának talán utolsó órájában ren-
delte el az isteni gondviselés Bethlen Gábort 
nekünk, aki az akkori idők sorscsapásaival 
megküzdve jóra fordította népe sorsát, tün-
dérkertté változtatva fejedelemségét. Tőkés 
rámutatott arra, hogy Bethlen mindig is egye-

síteni akarta a nemzetet, és ez nyilvánul meg 
a mai magyar kormány nemzetpolitikájában 
is. Példaértékkel bír ebben a folyamatban is 
Bethlen Gábor hite – hangsúlyozta az EMNT 
elnöke. Kiemelte Várad szerepét Bethlen 
Gábor életében, aki az itteni vár kapitánya volt, 
és szerepet játszott erődrendszerének kialakí-
tásában. „Országunk fő védháza Várad volt az 
ő idején, és ilyen bástyákra van szükségünk 
ma is ahhoz, hogy méltó örökösei legyünk a 
nagy fejedelemnek” – mondotta Tőkés László. 
A történeti hűség kedvéért kitért arra is, hogy 
nemrég Kolozsváron állítottak szobrot a feje-
delemnek, s erről a bulvársajtó egy része azt 
írta (utánanéztük: Csomafáy Ferenc kolozsvári 

„önkéntes tudósító” nyomán), hogy ez az első 
egész alakos Bethlen-szobor Erdélyben, holott 
Erdély kapujában, Váradon már épp tíz eszten-
deje áll az impozáns bronzszobor.

Soós József Tamás gyantai lelkipásztor 
Bethlen Gáborról mint református fejedelem-
ről beszélt, akinek az életében fontos szerepe 
volt a hitnek. Erdélyt ő tette fel Európa térké-
pére, ami annak is köszönhető, hogy zseniális 
diplomata volt. A magyarság iránti szeretet és 
elkötelezettség volt jellemző életére, és neve-
léséből adódóan minden erénnyel bírt, amely 
egy jó reformátusra jellemző. Az előadó fele-
levenítette: Bethlen Gábor nemcsak a refor-
mátus, hanem a más felekezetek lelkipászto-
rait és családtagjaikat is nemesítette, ezáltal 
bevonva őket a hadrendbe, aminek köszönhe-
tően átütő ereje volt seregének.

János Szabolcs, a Partiumi Keresztény 
Egyetem rektora, irodalomtudós Bethlen 
Gábor jellemét a kortársak írásainak tükrében 
elevenítette fel, kiemelve: alakja köré még éle-
tében kultusz teremtődött. Az írások biblikus 
magasságba emelik a „hit hősét” – tudhattuk 
meg János Szabolcs számos példával illuszt-
rált előadásából.

A szimpóziumon Mihály Erzsébet, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő támogatásfinanszírozási 
igazgatója az intézmény munkájáról, valamint 
a budapesti Magyarság Házáról beszélt, mely 
az egységes magyar nemzet bemutatását, ér-
tékeinek, hagyományainak megismertetését 
tűzte ki célul.

Végül Mihálka Nándor történész a váradi 
várban feltárt Bethlen korabeli építkezések-
ről beszélt, a folyamatban lévő régészeti kuta-
tások és helyreállítások tükrében. Képekkel il-
lusztrált beszámolójából a fejedelemség kori 
építkezési szokásokról hallhattunk.

A szimpóziumon a köröstárkányi gyermek-
zenekar Bocskai és Bethlen korából származó 
műveket adott elő.
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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.

Legutóbb Paptamásiban és Nagyváradon 
alakultak meg a Néppárt ifjúsági partner-
szervezetének, a Mintának a helyi csoportjai 
Balogh Csilla megyei elnök ösztönzésére. A 
megyeszékhelyen Tőke Ervin, a Minta orszá-
gos elnöke szolgált hasznos információkkal a 
kéttucatnyi érdeklődőnek a demokráciaköz-
pontban. A fiatalokkal való találkozó végén 
váradi elnökké Szabó Róbert Miklóst, alelnök-
ké Kiss Lászlót választották.

Új minta-szervezetek 
alakultak,  így például 
Nagyváradon 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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gyertyás tüntetés volt 
az egykori olaszi temetőért

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 
Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezeteinek 
felhívására a nagyváradi Olaszi temető helyén 
kialakított parkban közel kétszázan gyűltek 
össze a halottak napján, hogy gyertyát gyújt-
sanak az itt nyugvók emlékére. Az előző évek 
hagyományát folytatva látogattak ki az ateista 
kommunizmus idején felszámolt temetőbe, 
ezzel a jelképes gesztussal emlékeztetve arra, 
hogy a nagyváradi magyarok nem feledik itt 
nyugvó őseiket, az erőnek erejével eltüntetett 

múltat. Egyúttal az ellen is tiltakoztak, hogy 
idén nyáron a román többségű városi tanács 
egy nacionalista indítványra a régi magyar te-
metkezési helynek és városrésznek egy olyan 
nevet adott (Mihai Viteazul), mely nemcsak 
a város történelmétől idegen, hanem sérti a 
váradi magyarok kollektív emlékezetét is.

A békés demonstráción több száz gyertyát 
gyújtottak meg az itt eltemetettek emlékére, 
majd a névváltoztatás elleni tiltakozásképpen 
gyertyákból kirakták az Olaszi temető nevét. 
Bár a szeles időjárás nem volt kedvező, a szer-
vezők úgy érzik, sikerült felhívni a figyelmet 
arra, hogy az önkormányzati döntéstől füg-
getlenül közösségünk számára a park tovább-
ra is Olaszi temető marad. A közbeszédből és 
a sajtónyelvből sem szabad hagyni kiirtatni a 
hagyományos helyneveket, toponímiákat, el-
fogadni és visszhangozni a ránk erőltetett ki-
talációkat!

Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei 
elnöke köszönte meg a résztvevőknek a je-
lenlétet, majd Ráksi Lajos református és Rácz 
László katolikus lelkész tartott rövid áhítatot.

jövőre is lesznek szent lászló Napok
A Szent László Napok – Nagyváradi Magyar 

Napok szervezőcsapata a közelmúltban Ma-
gyarremetén gyűlésezett, ahol levonták a 
2013-as évi rendezvény következtetéseit, és 
arról döntöttek, hogy a sikerre való tekintettel 
jövőre is megszervezik. 

Az összegzések rendjén mindenki elmond-
hatta véleményét, tapasztalatait az első ízben 
megtartott magyar napokról, ugyanakkor 
megoszthatta ötleteit a jövőre vonatkozóan. 
Ezeket, illetve a részvevőktől érkezett számos 
visszajelzést szem előtt tartva látnak neki a 
program összeállításához, mindenekelőtt 
pedig támogatók és partnerek kereséséhez. 

A Szent László Napok – Nagyváradi Magyar 
Napok céljait három gondolat mentén hatá-
rozták meg: a városalapító Szent Lászlóról való 
megemlékezés, kulturális értékeink bemutatá-
sa, illetve minőségi szórakozás biztosítása – fe-
lekezettől és politikai meggyőződéstől függet-
lenül. Tekintettel arra a történelemhamisításra, 
amely manapság Várad alapításának és ki-
lencszáz éves múltjának magyartalanítására 
irányul, a szervezők szükségesnek érzik olyan 
neves történészek meghívását, akik tisztáz-
zák: a város megalapítását nem lehet elvitatni 
I. László magyar királytól. Továbbra is fontos-
nak tartják a nagyváradi románság megszó-

lítását – ami idén csak részben sikerült. Mivel 
a király alakja a magyar történelemben ösz-
szekapcsolódik a lovagság, vitézség, becsüle-
tesség fogalmával, a programok összeállítása-
kor nagyobb hangsúlyt fektetnének az udvari 
kultúra jellegzetes rituáléinak, például a lovagi 
tornának korhű díszletvilágban történő bemu-
tatására.    

A programok közül megtartják azokat, ame-
lyeket nagy érdeklődés mellett mutattak be, 
és újragondolják azokat, amelyekre mérsékel-
ten voltak kíváncsiak a váradiak.  

Mivel megfelelőnek tűnt a fő helyszín, ezért 
valószínű, hogy jövőre is a Rhédey kertben 
szervezik meg a szabadtéri programokat. Az 
időpontot is László napra időzítik, annyi kü-
lönbséggel, hogy 2014-ben egy nappal hama-
rabb, már csütörtökön elkezdődnek a progra-
mok.  

A szervezők szívesen fogadják a váradiak ja-
vaslatait, megjegyzéseit a Szent László Napok 
– Nagyváradi Magyar Napok rendezvénysoro-
zatára vonatkozóan a szentlaszloegy@gmail.
com drótposta címen, vagy a 0259/220-126-
os telefonszámon. Ugyanitt jelentkezhetnek 
azok a vállalkozók, akik támogatni tudják a 
rendezvény megvalósítását. 

A remetei kétnapos csapatépítő trénin-
gen a szervezők közül a Szent László Egyesü-
let, a Partitipatio Alapítvány, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Egyesület, a 
Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete, 
valamint az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői 
vettek részt.
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könnyebben elérhető  
és átjárható Nagyváradot!

– A múlt évi helyhatósági választási kam-
pányban ZATYKÓ GYULA, az Erdélyi Magyar 
Néppárt Partiumért felelős alelnöke Nagyvárad 
polgármester-jelöltjeként nem csupán egy „tün-
döklő város” képét vázolta, hanem a könnyen 
megközelíthető és a járható bihari megyeszék-
helyét is. Kifejtené röviden, hogy miként lehetné 
„elérhetőbbé” tenni Erdély kapuját? 

– Nagyváradot többek között a földraj-
zi helyzete tette olyan gazdaggá és tündök-
lővé, mint amilyen volt ezelőtt száz évvel. 
Keletet nyugattal, illetve északot déllel ösz-
szekötő utak metszéspontján fekszik váro-
sunk. De a földrajzi adottság nem minden, 
ezt jól ki kell tudni használni. Annál is inkább, 
mert a mai időkben a beruházók azokat a vi-
dékeket részesítik előnybe, ahol megfelelő 
infrastrukturális feltételek vannak. A vállalko-
zó biztonságban szereti tudni a befektetését, 
az általa előállított termék piacképességét. 
Fontos számára a vele együttműködő beszállí-
tó cégek elérhetősége, akárcsak a késztermék-
nek a forgalmazóhoz, vevőhöz való eljuttatá-
sa. A beruházási kedv pedig nagyon fontos, 
hiszen új munkahelyek jönnek létre az új in-
vesztíciók révén. Ezért nagyon fontos, hogy 
Nagyváradot minél hamarabb korszerű, gyors 
úthálózathoz kössük. Nyugat felé már nagyon 
kevés hiányzik, hiszen Debrecentől kezdődő-
en egész Európát átszövő autópálya-rendszer 
áll rendelkezésre. Rendkívüli jelentőséggel bír 
számunkra a Bors–Brassó autósztráda mielőb-
bi megépítése. 

Ugyancsak fontos városunk megközelíthe-
tősége szempontjából a repülőtér nemzetkö-
zi járatok fogadására való alkalmassá tétele. Ez 
a létesítmény a beruházók könnyebb utazását 
tenné lehetővé, ugyanakkor a turizmust is fel-

lendíthetné. Nagyvárad és Debrecen között 
a mindössze 50-60 km távolságot célszerű 
lenne összekötni egy gyorsvasúttal. (A sínpá-
lyát csupán pár kilométeren kellene helyreál-
lítani Biharpüspöki és Nagykereki között, hogy 
újrainduljon a Trianon előtti természetes vér-
keringés.) Ezt regionális európai uniós pályá-
zat keretében lenne célszerű kivitelezni. Ez 
a vasútvonal új távlatokat nyitna a turizmus, 
a kultúra, a gazdasági élet, a közös sportélet 
stb. felélénkülése terén. Ugyancsak nagy fon-
tossággal bírna egy modern buszpályaudvar 
építése a város délkeleti részében, a körgyűrű 
mellett. 

– A városban és a városon át közlekedők 
dolgát mivel lehetne megkönnyíteni?

– Célszerű lenne a város déli részén, az 
Aradi úton a kettes villamos vonalától egy 
mellékszárnyat kivezetni egészen a repülőtér-
ig. Ezáltal könnyebben elérhetővé válnának az 
ezen a környéken sorra épülő bevásárlóköz-
pontok. Egy másik ága ennek a villamosvonal-
nak a mai körgyűrű mentén egészen a szőllősi 
végmegállóig menne, ezáltal egy, a várost tel-
jesen átjáró villamospálya jönne létre, amelyen 
az egyetem és a temető is könnyen megköze-
líthető. Ebből adódóan gondoljuk a buszpá-
lyaudvart is ennek a villamosvonalnak a ható-
körzetében kiépíteni.

Egy szélesebb ölelésű déli-nyugati közúti 
körgyűrűszakasz megépítésével – ami Fugyi-
vásárhely után a repülőtéren túlra, majd 
onnan vissza a Borsi útra vezetné a forgalmat 
– tehermentesíteni lehetne Velence, Szőllős és 
Őssi peremrészeit, a püspöki körgyűrűszakasz-
szal pedig mielőbb ki kellene vezetni a teher- 
és átmenőforgalmat a városnak ebből a részé-
ből. Ezáltal létrejönne egy használható, teljes 

körgyűrű a város körül. Hosszabb távon cél-
szerű lenne a vasúti pályaudvart is átköltöz-
tetni a városnak a déli részébe, kiépíteni egy, 
a körgyűrű mentén haladó vasútvonalat. 
Ezáltal több dolgot is el lehetne érni: a Te-
mesvár irányából Kolozsvár felé tartó vonatok 
nem kellene átszeljék a várost; felszabadulna a 
várost nyugat-kelet irányban átszelő sínpálya, 
ennek helyébe lehetne építeni egy gyorsfor-
galmi utat. Ez a gyorsforgalmi út látványosan 
tehermentesítené a várost a tranzitforgalom 
megszűnése által. A város körgyűrűje mentén 
kialakulna egy európai szintű közlekedési cso-
mópont. Itt lenne a busz- és vasúti pályaud-
var, a repülőtér. Az utasokat pedig villamosok, 
újonnan létesülő buszjáratok szolgálnák ki. Ha 
ez a közlekedési csomópont létrejönne, elvár-
ható lenne, hogy a vidékről bejövő forgalom 
csökkenjen. 

Célszerű lenne új buszjáratok beindítása 
a város dombvidéki részeire. Egy átgondolt, 
valódi és használható, Várad egész területét 
átszövő kerékpárút-hálózatot is ki kellene ala-
kítani. 

– Nem szaladtunk túlságon előre?
– Ezek a tervek hosszú távú, több mandá-

tumot felölelő tervek. Viszont feltétlenül be 
kellene kerüljenek a városfejlesztési program-
ba, mert ezáltal tudatosan, csökönyösen, terv-
szerűen meg lehetne valósítani őket. Sajnos 
a letűnt magyar alpolgármestereknek nem 
voltak ilyen városfejlesztési terveik, a város mai 
vezetői pedig percemberkék. Holott Nagy-
várad „európai városban” a közlekedés csak 
ekkora átalakítások révén tudna megújulni és 
a modernséghez méltó szintre kerülni.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Bihar megyei szervezetei különjáratot indítottak az október 23-i budapesti 

Békemenetre. Érmihályfalváról, Margittáról, Szalacsról, Székelyhídról, Csokalyról, 
Nagyváradról, valamint Nagyszalontáról és környékéről összesen mintegy százan 
vállalták az egynapos utat a magyar fővárosba, hogy támogatásukról biztosítsák 

a magyar kormányoldalt, az anyaországot, egyben méltó módon emlékezzenek 
meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének napjáról,  

a nemzet hőseirő.

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. A Berecktől 

Kökösig húzódó ötven kilométer távon másfélszáz ezre követeltél élőláncot 
alkotva a Székelyföld autonómiáját, a romániai magyar közösség tényleges 

önrendelkezését. Bihar megyéből több település képviseletében vett részt egy 
autóbusznyi néppártos a menetelésen, dacolva a hosszú út fáradalmaival.
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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).

Humor
Két amerikai turista Walesben kirán-

dulgat kocsival. Megállnak ebédelni 
Llanfacwyrnirbwlantyslioggich-ben, és 
egyikük azt kéri a pincérlánytól:

– Mielőtt rendelünk, segítene eldön-
teni a vitánkat? Megtenné, hogy lassan, 
tagoltan kimondaná a hely nevét, ahol 
vagyunk?

A lány odahajol, és szótagolva mondja:
– Bööör-ger-kiiiiing. 
  

*

Fiatalabb koromban négy hajlékony 
tagom volt és egy merev. Ma négy merev 
és egy hajlékony.


