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2014 a partiumi autonómia éve 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Választmánya 

december 14-én tartott ülésén a soron következő esztendőt a 

temesvári forradalom emlékévének, valamint a partiumi au-

tonómia évének nyilvánította. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 2014-et a te-

mesvári forradalom emlékévének nyilvánítja. 1989 megváltó 

karácsonyának huszonöt éves évfordulója erdélyi magyar 

közösségünk közelmúltjának, sikereinek és kudarcainak 

számbavételére ösztönöz. 

Az EMNT 2014-et a partiumi autonómia évének nyilvánítja. 

A cél az, hogy a Partiumban élők regionális identitása erő-

södjön, és az autonómia iránti igény minél szélesebb körben 

a közösség sajátjává váljon. 

Az EMNT kezdeményezi erdélyi magyar részstratégiák ki-

dolgozását a következő területeken: ifjúság, sport, magyar 

cigány program és az idősek társadalmi helyzete. A jelzett 

területeken készülő stratégiák megfelelően kiegészíthetik az 

EMNT kezdeményezésére már elkészült, Erdély gazdasági 

fellendítésére irányuló Mikó Imre-tervet. 

Az EMNT fontosnak tartja az egységes erdélyi címer kiala-

kítását, a történelmi Erdély területén magyarok és románok 

által egyaránt elfogadott és egységesen használt jelképe gya-

nánt. Hasonlóképpen kezdeményezi egy erdélyi zászló meg-

tervezését. Ennek érdekében kezdeményezi egy szimpózium 

megszervezését szakemberek, történészek részvételével.  

Az EMNT kezdeményezi a Székely Önkormányzati Nagy-

gyűlés összehívását. 

Az EMNT kezdeményezi a Kalotaszegi Autonómia Tanács 

megalakítását. E történelmi régió olyan kulturális sajátossá-

gokkal rendelkezik, melyek alkalmassá teszik arra, hogy 

önálló régióként sajátos autonómiaformája legyen. A szé-

kelyföldi és a partiumi autonómia-törekvések mellett Közép-

Erdély ezen egységes területe jogos önrendelkezési igénnyel 

léphet színre. 

Az EMNT változatlanul ellenzi a verespataki bányaberuhá-

zást, és ennek érdekében Verespataki Vigília névvel 2014 

elején társadalmi megmozdulást szervez.  

Az EMNT üdvözli a Maros megyei szervezet által létreho-

zott Nemzeti Önvédelmi Alapot, és elhatározta annak erdélyi 

szintű kiterjesztését.  

Az EMNT a Kós Károly-emlékév jegyében a közeljövőben 

pályázatot hirdet az Új Kiáltó Szó 21. századi továbbgondo-

lására.  

Kolozsvár, 2013. december 14 

ÁLDOTT  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

http://itthon.ma/erdelyorszag.php?cikk_id=2711
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Aláírásgyűjtés a Pásztorgazon 

Az 2013. október 30-i tanácsülésen a polgármester 

megígérte a jelenlévő pásztorgazi szülőknek, hogy 10 napon 

belül megoldódik a gyerekek szállítása az érmihályfalvi Me-

zőgazdasági Főgimnáziumba. Miután semmi előrelépés nem 

történt az ügyben, a szülők 147 aláírást gyűjtöttek. Két 15 

éves kislányról és egy fiúról van szó, akik reggelente 7 kilo-

métert kell megtegyenek gyalog, hogy beérjenek az iskolá-

ba.   

Egyesületi útjavítás a Malom utcán? 

Visszatérve a Báza területének eladására - ami na-

gyon alacsony áron (3euro/ négyzetméter) került az 

Agrotex tulajdonába - a 2013. októberi bizottsági gyűlésen 

tudomásomra jutott, hogy az új tulajdonos felkínált a ta-

nácsnak 84000 lejt a Malom utca rendbetételére, mivelhogy 

megnőtt a forgalom. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi-

ért nem fizetett többet a Báza új tulajdonosa a területért, 

ha utólag ezt pótolja. Egyszerűbb és természetesen átlátha-

tóbb lett volna kifizetni a tanácsnak a becsületes árat a Báza 

területéért. De nem így történt. Miért minden ilyen jellegű 

összeg, amivel a tanács rendelkezik, az Érmihályfalváért 

Egyesület kap (legyen az a 40000 lej a Nyíló Akác ünnepség 

lebonyolítása vagy éppen a 84000 lej)? 

Utcajavítás más helyeken is? 

Az Erdélyi Magyar Néppárt tanácsosai határozatter-

vezetet készítettünk, melyben kérjük a sebességkorlátozást 

és folyamatos útjavítást  a Wesselényi Miklós utcán, ahol 

megnőtt a teherforgalom, és az ott élők lakásai rongálód-

nak. 2013 tavaszán beadvánnyal fordultunk a tanács felé, 

melyben kértük a Kölcsey Ferenc utcán a járda megkülön-

böztetését az úttól, ahol a járművek járnak. Sajnos nem tör-

tént semmi, ezért határozattervezetben kértük, mert veszé-

lyes az ott járó gyerekekre nézve, hiszen két jármű nem fér 

el az út keskenysége miatt, ezért kénytelenek a járdát igény-

be venni.  Ugyancsak határozattervezetben kértük a Köztár-

saság utcán, ahol az út elkeskenyedik, egy esővízgyűjtő csa-

torna kialakítását az út szélén, mert esőzéskor az itt közle-

kedő járművek felcsapják a járókelőt és a házakat. Remél-

jük, hogy a tanács megszavazza, elvégre a közösséget szol-

gálná! 

Könyvadományok a városi könyvtárnak  

 

Igen örömteli események zajlottak az elmúlt napokban az 

érmihályfalvi Máté Imre Városi Könyvtárban, hiszen két al-

kalommal könyvadományt vehettek át a könyvtárosok, Bor-

bély-Simon Andrea és Szalai Ilona.  

Utóbbitól megtudtuk, hogy előbb Andrássy Judit Küttel Sán-

dorné (néhai dr.Andrássy Ernő orvos-polihisztor unokája) 

egy mintegy 40 kötetből álló adománnyal kopogtatott. Az 

ajándékot úgynevezett sikerkönyvek alkotják (jobb oldali 

képünkön), és a gesztussal az adományozó folytatta a csalá-

di "hagyományt", hiszen korábban már Andrássy Katalin 

Ottományi Sándorné (Andrássy doktor lánya) is hasonló mó-

don jótékonykodott.  

November 12-én délelőtt a helyi EMNP tanácsosai érkeztek 

könyvadománnyal. Dr.Szilágyi Ferenc, a párt helyi képviselő-

testületi frakcióvezetője elmondta, hogy az EMNT országos 

szinten 20 ezer kötetes adományt kapott a magyarországi 

Osiris Kiadótól, ennek egy része - mintegy 80 kötet 280 ezer 

forint értékben - került az érmihályfalvi könyvtárba. 

Folytatás a 7. oldalon 

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
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A párt, az egyház és a pártegyház  
Szőke Mária 

Hetek óta fortyog a katlan a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület ( KREK) házatáján, jelesül most éppen amiatt, 

merthogy a református lelkészekre nagy nehéz, már-már 

gerincroppantó feladat hárult. Nem kell azonban valami 

evangéliumi misszióra gondolni ez esetben, ugyanis nem 

éhezők, árvák, öregek, betegek, istenkeresők gondjával baj-

lódnak mostanság nyilvánosan, látványosan (és valljuk be 

elég visszataszítóan) Luther Márton fekete palástos templo-

mi lovagjai! Óh, dehogyis!  

Sokkal „fontosabb” dolguk akadt mostanság, éspedig az, 

hogy püspöküket főtiszteletű Csűry Istvánt, utolsó csepp 

vérükig s talán utolsó piros udemerés tulipánukig megvéd-

jék a rettegett fenevadtól, azaz Tőkés Lászlótól. Igen, attól a 

Tőkés Lászlótól, aki tizenkilenc évig volt a püspöke a KREK-

nek, aki tulajdonképpen feltámasztotta ezt az egyházkerüle-

tet a kommunisták okozta tetszhalálból, aki anno szembe-

szállt az ateista pártot kiszolgáló volt egyházi vezetővel, a 

szekus Pap Lászlóval.  

Úgy vélem, ezt senki, még az sem, aki Tőkést ilyen-olyan 

okból kifolyólag nem szereti, nem vitathatja el. Mert lehet 

Tőkésről sok mindent mondani, lehet szeretni, vagy nem 

szeretni, de amit anno megtett, azt az emberi igazságérzet 

és lelkiismeret vetületében, vagy éppen ennek hiányában, 

újabban nagyon kevesen merik, tudják, akarják elvitatni. 

Persze akadnak olyanok is, akik mégis elvitatják az egykori 

„temesvári lelkész”által megvalósított dolgokat. Azt már 

megszokhattuk, hogy román pártvezérek, no meg a román 

pártvezérek árnyékában burjánzó RMDSZ-es politikusok ezt 

megteszik, hiszen a politika ugye nem erkölcstan, de az, 

hogy a politikai sz.rkavarások boszorkánykonyhájának lelkes 

kuktái újabban Jézus tanaira felesküdött lelkészek, ez biza 

eléggé felémelyíti azt, aki nyomon követte az egyház és a 

politika alakulását itt az elmúlt húsz év alatt.  

Jómagam az elmúlt napokban bevallom dilemmáztam, hogy 

fintorogjak a kialakult egyházkerületi szappanoperától vagy 

keserű malíciával nevessek ezen a több mint szánalmas szín-

játékon. Mert ez a Védjük meg Szent Csűry Istvánt Tőkés 

Lászlótól című udemerés szappanopera szerintem nemcsak 

szánalmas, de roppant nevetséges is! De lássukcsak miért is 

kellett megvédeni a jelenlegi püspököt a volt püspöktől? 

Nem másért, mert a volt püspök (aki vitathatatlanul szeret 

levelezgetni) leveleket írt a mostani püspöknek, aki amúgy 

mellesleg azért lehetett püspökké, mert anno Tőkés támo-

gatta. Ott tartunk tehát, hogy a KREK papjainak meg kell 

védeniük Csűry Istvánt a Tőkés leveleitől. 

Azoktól a 

leveleitől, 

melyekben 

Tőkés nehez-

ményezi, 

hogy utóda 

teljesen be-

hódolt az 

RMDSZ Bihar 

megyei kisisteneinek és a KREK-et standapityere pártegy-

házzá tette. Nem értem, miért kell ez ellen védekezni, ugya-

nis ezen állítások sajnos igazak, hosszú ideje mindenki sze-

me láttára nyilvánosan zajlik ez a KREK-et tulipános pártegy-

házzá alakító machináció. Ha csak rákeresünk Csűry István 

facebook profiljának képeire, rögtön megcsodálhatjuk a 

nagy lelki egybeolvadását az RMDSZ vezéreivel. Miért kell 

akkor tagadni, ami látszik, nyilvánosan zajlik, ami naponta 

olvasható a sajtóban? Miért tagadja ezt a mostani püspök? 

Szégyelli talán? Mert ha nem, akkor bátran vállalja azt, hogy 

igenis az RMDSZ vezéregyéniségeivel paktál, velük szerepel, 

prédikál, ténykedik.  

Ha önszántából döntött így, fel kell vállalja ezt, nem egyház-

kerületének papjait pajzsul használva elutasítani annak vád-

ját, hogy a KREK címerében szereplő bárány új billogot ka-

pott nemrég, éspedig az RMDSZ vörös tulipánját ábrázoló 

bélyeget. Ha én beleszeretnék az RMDSZ-be s ez a szerelem 

kölcsönös lenne, én, bizisten, nem tagadnám ezt, főleg ak-

kor nem, ha ennek a mésalliancenak dokumentálható té-

nyei vannak a sajtóban. Akkor azt mondanám, igen szere-

tem az RMDSZ-t, azért engedtem, hogy magukévá tegyenek 

engem és egyházkerületemet, saját önszántamból váltam e 

jeles párt ágyasává, s úgy vélem frigyünk szép lesz és hasz-

nos, úgyhogy Tőkés ne levelezzél velem! Schlussz! Persze 

ezt én tenném úgy, mert Csűry István nem teszi.  

Ő bizonyára úgy véli, nem is tette pártegyházkerületté egy-

házkerületét, a sok közös rendezvény, RMDSZ-KREK banzáj 

mind-mind nem is történt meg, csak ez a Tőkés, már megint 

Folytatás az 5. oldalon 

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=154250&cim=a_part_az_egyhaz_es_a_partegyhaz
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Adományokat gyűjtött a Néppárt a gálospetri gyermekotthon javára 
Az Erdélyi Magyar Néppárt érmihályfalvi és érsemjéni szer-

vezetei szerda délután Gálospetribe látogattak, hogy ado-

mányokat adjanak át a Fráter-kúriában működő Szenthá-

romság Gyermekotthon lakóinak. 

Az élelmiszerekből és ruhaneműkből álló csomagokat az 

érmihályfalvi irodában egy hét alatt gyűjtötték össze. Ma-

gánemberek mellett helyi vállalkozók is csatlakoztak a kez-

deményezéshez, így jelentős értékű adománnyal sikerült 

meglepni a kicsiket, illetve az őket gondosan nevelőket. A 

gyermekotthon konyhájára lisztet, krumplit, olajat, cukrot, 

rizst, mézet, makarónit, paszulyt, zöldségeket, befőtteket, 

hústermékeket és 

egyéb élelmisze-

reket szállítottak, 

mindemellett szá-

mos ruhanemű és 

lábbeli is gazdára 

lelt a gyerekek 

között. Az adomá-

nyokat nyolc sze-

mélygépjárművel 

szállította a két szervezet delegációja Gálospetribe, hozzájuk 

csatlakozott Nyíri Béla, Nyírábrány polgármestere is. Az ott-

honban Kosza Erzsébet intézményvezető fogadta a vendé-

geket, aki egyenként bemutatta az otthon kis lakóit, mesélt 

a házirendről, az iskoláról, a ház körüli munkáról, arról, hogy 

hogyan zajlanak náluk az ünnepek. Az adományozók ezáltal 

betekintést nyerhettek a lakók mindennapi életébe. A gye-

rekek ünnepi hangulatot teremtve énekekkel köszönték 

meg az adományokat. 

A búcsú után nyugodt szívvel, feltöltődve távoztak a vendé-

gek azzal a meggyőződéssel, hogy ahol ilyen odaadással és 

szeretettel viseltetnek egymás iránt az egy fedél alatt élők, 

ott minden nap ünnepnap. 

Értékes adomány a gyermekotthon lakóinak  
Több településen - így Érmihályfalván is - zajlott gyűjtés 

eredményeként mosógépet adományozott az EMNP a 

gálospetri gyerekotthonnak. 

Amikor pár héttel ezelőtt az EMNP érmihályfalvai és 

érsemjéni szervezeteinek képviselői élelmiszer-

adományokat vittek Gálospetribe, a Fráter-kúriában műkö-

dő Szentháromság Gyermekotthonba, annak vezetőjétől, 

Kosza Erzsébettől megtudták: óriási szükségük lenne egy 

mosógépre.  

A mosógép árát szélesebb körű összefogással gyűjtötték 

össze, az érmihályfalvaiak és érsemjéniek mellett a párt 

érkörtvélyesi és érbogyoszlói tanácsosai, ugyanakkor a 

szalacsi tagság, valamint Zatykó Gyula országos alelnök és 

Csomortányi István  megyei elnök is hozzájárult a gép meg-

vásárolásához. Mindannyian jelen voltak, amikor az ado-

mányt december 4-én a gyermekotthon vezetőinek átnyúj-

tották. Kosza Erzsébet mondott köszönetet az adományo-

zóknak, aki röviden mesélt az intézmény mindennapjairól. 

Említésre érdemes, hogy a Minta érmihályfalvai szervezeté-

nek elnöke, Bató Tímea– a Bihar megyei Néppárt támogatá-

sával – ezentúl minden szombaton iskola utáni oktatást biz-

tosít a gálospetri gyermekotthon lakói számára, ezzel is hoz-

zájárulva a gyerekek felzárkózási esélyeinek növeléséhez. 

Az adomány átadásának pillanatai  

[Forrás: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája] 

Az adományozók és az otthon lakói 

Az adományok 

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
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nem fér a bőrébe! Nem értem a KREK jelenlegi püspökét, 

miért hiszi, hogy az emberek, akikből a gyülekezet kitelik, 

vakok, ostobák és nem látják, ami a szemük láttára zajlik? 

Látják. A nép mindent lát, hiába a sok porhintés, ködösítés. 

Az is nyilvánvaló, hogy az RMDSZ-nek kellett az egyházi hon-

foglalás, hiszen mai napig is, bármerre is forogjon e mo-

dern, globalizáció sújtotta világ kereke, a templomokba járó 

magyar embert a legjobban a szószékekről lehet vezetni és 

urambocsá megvezetni!  

Nem új keletű ez a jelenség, a nagy művelődéstörténész 

Ráth-Végh István egyik zseniális tanulmányából például 

megtudhatjuk, hogy a Habsburgok pár évszázaddal ezelőtt 

azon ármánykodtak, hogy az aktuális császárt a templomok-

ban valahogy megemlítsék, belecsempésszék nevét az 

imádságok szövegébe. Mert ugyebár, akit a pap imáiba fog-

lal, az ellen a nép ritkán lázadhat! Summa summarum, nem 

az a bajom, hogy a KREK papjainak egy része belement ab-

ba, hogy püspökét megvédje Tőkés RMDSZ-veszélyre figyel-

meztető állításaitól, hanem az a bajom, hogy sajnos ezek az 

állítások igazak, világosak, mint a Nap, aki tehát azt állítja, 

hogy nem így van, az simán hazudik! Márpedig a hazugság 

bűn, tiszteletes uraim! Nagyobb bűn talán, mint beismerni, 

hogy egy egyházat pártegyházzá tettek. De ilyen ez az egy-

házpolitika. Száz arca van, mint a bibliabeli Belzebubnak, a 

nagy megtévesztőnek.  

Én azt is megértem, hogy ebbe a történetbe vannak jófiúk 

és rosszfiúk, és sokak érdekei megkívánják, hogy most Tő-

kés legyen a rosszfiú. A KREK papjai például hetek óta csám-

csogtak egy több mint egzotikus levelezőlistán (ezt nekem is 

eljuttatták ismerőseim) Tőkés viselt dolgairól, többek között 

a válásáról is. Az, hogy történetesen Csűry István is elvált 

püspök, a kutyát sem érdekli, mint az sem, hogy a Tőkés 

magánéletébe dagonyázók között is több az elvált lelkész, s 

közülük párnak a válásáról manapság is pletykálnak még a 

váradi református vénasszonyok.  

De ezek válásának kiteregetését, felturbózását nem rendel-

te meg sem a budapesti liberális maffia, sem az ezek talpát 

nyaló és markát leső RMDSZ, tehát félre lehet nézni, úgy 

tenni, mintha a vajúdó ara még szűzlány lenne! Amúgy a 

közös RMDSZ-KREK banzájokra visszatérve, hogy is van ak-

kor a sokat hangoztatott, Tőkés ellen sorozatban puffogta-

tott dogma, hogy a pap, főleg a püspök ne politizáljon?! 

Vagy ha az RMDSZ színeibe politizál, akkor szabad a papnak 

is, a püspöknek is? Felebarátiam, kilóg a lóláb! 

Tőkés László politikai vágtáiban jómagam is találtam olyan 

mementókat, melyekkel messzemenően nem tudok azono-

sulni. Ez azonban nem ad jogot arra, hogy az emberi igaz-

ságérzet, jóérzés szabályait lenullázzam, és amit másnak 

elnézek, azért Tőkésnek a fővesztését követeljem. 

Vajon az RMDSZ pártegyházává lett KREK papjainak rémlik 

valami arról a bizonyos első kőről szóló példabeszédről, 

vagy történetesen hiányoztak akkor, amikor a teológián er-

ről esett szó? Úgy vélem, ha máskor meg akarják védeni 

püspöküket, akkor tanakodjanak el azon , hogy aki hamissá-

gokat védelmez, vajon nem válik e ennen maga is hamissá? 

Az sem hat meg, hogy ugyanezen a koncepciós boszorkány-

perre emlékeztető KREK közgyűlésen a lelkészek úgymond 

kiálltak Tőkés mellett is, azért, hogy a neokommunista mi-

niszterelnök, Victor Ponta kezdeményezése ellen (lásd Tő-

kést megfosztani a Románia Csillaga érdemrendtől) fellépje-

nek.  

Tisztelt tiltakozók, csendesen felhívnám a figyelmüket arra a 

„csekélységre”, hogy Ponta mellett jelenleg van magyar ta-

nácsadó, aki a kisebbségi politikában ad(hat) ötleteket a 

vörös bojárfinak. Történetesen és nem véletlenül, e tanács-

adó neve Frunda György, RMDSZ-szes nagyágyú, Tőkés leg-

nagyobb neptuni ellenlábasa. Egyebet, úgy vélem, nem is 

kell itt kommentáljak. Még csak annyit mondanék itt el, 

hogy nagyon sajnálom, ami jelenleg Csűry Istvánnal törté-

nik. Én a tiszteletes urat húsz éve ismerem, jó embernek, 

igaz lelkésznek tartottam, aki méltó az emberek bizalmára. 

Most már nem tudom, mire méltó. 

Csak őszintén féltem őt. Féltem, mert eddigi tapasztalataim 

tükrében attól tartok, nem annyira Tőkés Lászlótól kellene 

őt megvédeni, hanem azoktól a szemforgató tulipános ura-

ságoktól, akik megvezetik, kihasználják, majd ha megtette a 

kötelességét, elvégezte a párt vele kapcsolatos terveit, el 

fogják lökni, mint egy megunt, bepiszkított rongyot. Márpe-

dig erdélyi magyar létünkben vigyázni kellene az igaz embe-

rekre. És jó volna meglátni, mi a különbség a politikai kisis-

tenek és az egy igaz Isten között, hiszen a tévedés sokba 

kerül most már itt. Jövőnkbe és Erdély jövőjébe kerülhet.  

 

A párt, az egyház és a pártegyház  

Folytatás a 3. oldalról 

Legyen hozzánk irgalmas Jézus! 

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
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Szatmári autonómiakonferencia: etnikai helyett gazdasági érvek         

kellenek  
Csakis a románokkal összefogva, az etnikai vonatkozások 

helyett a gazdasági szempontokat hangsúlyozva érhető el a 

helyi autonómia – ez volt a konklúziója a Szatmári Híd Egye-

sület által Szat-

márnémetiben 

szervezett auto-

nómiakonferencia 

első, hétfői napjá-

nak. 

A találkozóra ka-

talán és román 

előadókat is meg-

hívtak – előbbiek 

arról beszéltek, 

miként sikerült a 

katalán autonómiát kivívni, mindemellett tanácsokat is ad-

tak az erdélyi önrendelkezési törekvések előre vitele érde-

kében. A házigazdák nevében Krakkó Rudolf, a Szatmári Híd 

Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, kifejtve, hogy 

sajnálja, ugyanakkor szégyelli is, hogy 23 évvel a diktatúra 

bukása után nemhogy autonómiánk nincsen, de még csak 

nem is beszélünk érdemben erről. 

Pénz kell a népszerűsítéshez 

Daniel Laspra katalán tartományi politikai szakértő, barcelo-

nai üzletember arról tartott előadást, hogy a vállalkozók 

miként tudják segíteni az önrendelkezés ügyét. Elmondta: 

mindig a legjobb befektetésnek tartotta az autonómiatörek-

vések támogatását, úgy fogta fel, hogy ha a vállalkozását 

építi, a hazáját építi. Arra is kitért, hogy az autonómiamoz-

galomhoz pénz is szükséges volt, például a tartományt át-

szelő élőlánc résztvevőit szállítani, étkeztetni kellett, és nem 

került kis összegbe az agresszív médiakampányuk sem, 

mellyel végül a sorsdöntő fordulatot elő tudták idézni: a 

maguk oldalára sikerült állítaniuk a Katalóniában élő spa-

nyolokat. 

Elmondta, akkor értek el eredményeket, amikor nem a 

nemzeti érzelmeikről beszéltek, hanem arról, hogy a befize-

tett adójukat elnyeli Madrid – akárcsak az erdélyiekéit Buka-

rest – leszegényítve őket, akadályozva a régió fejlődését. 

Hozzátette: vállalkozóként megértette, nagyon fontos az, 

hogy a kormányzat közel legyen, mivel ily módon a döntés-

hozatalnál, a törvénykezésben sokkal inkább érvényesülnek 

a helyi érdekek. 

Marc Gafarot i Monjó, a Katalán Összefogás Katalóniáért 

Konvergenció Unió képviselője a katalánok és az erdélyi ma-

gyarok helyzetét, lehetőségeit elemezte, rámutatva a ha-

sonlóságokra, illetve különbségekre. Felhívta a hallgatóság 

figyelmét arra, hogy az Európai Unió a régiók Európájában 

gondolkodik, ami igen kedvező az önrendelkezési törekvé-

sek szempontjából. Hozzátette viszont: a régiókat nem nem-

zetiségi alapon akarják kijelölni, hanem működő gazdasági 

egységeket szeretnének létrehozni. 

„Értsék meg, önökről a román nacionalisták – és itt a min-

denkori román kormányra gondolok – azt a képet festik 

mindenütt, hogy soviniszták, agresszívek és szektások, az 

önálló régiójukat pedig etnikai alapon akarják létrehozni – 

fejtette ki a katalán politikus. – Ez ellen a hatékony védelem 

pedig csakis az lehet, ha az erdélyi románokat sikerül meg-

nyerniük ügyük támogatásához.” 

Erdély, a fejőstehén 

Mircea Daian újságíró, a Demokratikus Erdély Liga alapítója 

arról beszélt, hogy nemcsak Erdélynek, de Románia többi 

régiójának – Moldvának, Olténiának, Dobrudzsának – is au-

tonómiára van szüksége a fejlődéshez. Angela Tocila nagy-

váradi újságíró, politológus, blogger egy korábbi írását ol-

vasta fel, melyet a székelyek nagy menetelése ihletett. Eb-

ben kifejti, hogy románként mostohagyereknek érzi magát 

Erdélyben, mivel a kormányzat és az ország Kárpátokon túli 

régiói úgy tekintenek Erdélyre, mint egy fejőstehénre, ahol 

megtermelik azt a pénzt, melyet lenyúlhatnak, amiből ma-

gukat fenntarthatják. 

Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómia Tanács alelnöke rá-

mutatott: a Partiumnak minden szempontból kedvezőbbek 

az esélyei az autonómia elérésére, mint Székelyföldnek, 

mindössze egy nagyon fontos tényező hiányzik: az erre irá-

nyuló akarat. Érvei között felsorolta például azt, hogy a Par-

tium távol van a fővárostól, és olyan természetes határok 

választják el attól, mint a Kárpátok. Nyugat felé azonban 

csakis mesterséges a határ, mely egyre inkább légiesül. 

Szilágyi szerint amennyiben az országhatár megszűnne, az 

olyan városok vonzáskörzete, mint Szatmárnémeti, átterjed-

ne Magyarország keleti régióira, és ezáltal a települések hie-

rarchiájában sokkal előkelőbb helyet foglalhatna el. Ehhez 

azonban az kell, hogy kétnyelvű város legyen. (…) 

Mircea Daian szerint minden régiónak 

szüksége van autonómiára  

[Forrás: www.kronika.ro - Babos Krisztina] 
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[Forrás: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája] 

Folytatás a 2. oldalról 

Könyvadományok a városi könyvtárnak  

Az adományt Szalai Ilona könyvtáros köszönte meg, hozzá-

téve, hogy a "bevételezés" nagyjából két hetet vesz igénybe, 

azt követően ki lehet majd kölcsönözni a köteteket. Bizonyá-

ra lesz is rá igény, hiszen az 1200 beiratkozott taggal és 20 

ezer könyvvel rendelkező téka a jövő olvasóközönségének 

kinevelésére is gondol, rendszeresen tartanak "ismerkedő" 

foglalkozásokat óvodásoknak, kisiskolásoknak. A minapi 

adományátadás alkalmával is éppen kisiskolások nyüzsögtek 

a könyvtárban, nem             csak az életkoruknak megfelelő-

en kiválasztott köteteket lapozgatva, hanem a könyvtár ga-

lériájában lévő festménykiállítás alkotásaira is rácsodálkoz-

va. 

Kézimunkák kiállítása Érmihályfalván  
Az EMNT érmihályfalvai irodája egy rendhagyó kiállítást 

szervezett: érmihályfalvai és érsemjéni asszonyok kézimun-

káit gyűjtötték egybe és állították ki. A szombati, 2013 no-

vember 23-ai tárlatnyitón tizennyolc kézműves munkája volt 

megcsodálható. 

A tárlat még két hétig volt látogatható  

Jakó Jolán az érmellékre leginkább jellemző szőtteseket és 

azok készítésének módját mutatta be. Kitért arra is, mi volt 

a megkülönböztető jelük az egyes szőttesfajtáknak, például 

a törölközőket egy csíkkal, a szakítóruhát, illetve a kisebb 

méretű kenyérruhát – amelybe a mezőre szánt elemózsiát 

csomagolták – kettővel díszítették a régi asszonyok. 

A huszadik század elején, az Érmelléken kedvelt és gyakran 

alkalmazott hímzésfajta a lyukhímzés volt. A kiállított kézi-

munkák közül több is ezzel a technikával készült, egyes da-

rabok közel száz évesek voltak. A huszadik század második 

felében Érmihályfalván és környékén is nagyon elterjedtek 

voltak a kalotaszegi nagyírásos hímzések, ezek eredetéről is 

szó volt a tárlatnyitón, amelyen vetített képek formájában 

mutatták be a jellegzetes mintákat, illetve a bonyolultabb 

mintakompozíciókat. Az Érmelléken szintén népszerű volt a 

kalocsai hímzés, amelyről az érsemjéni Bányai Rozália be-

szélt a tárlatnyitón. Kiemelte a színek fontosságát ennél a 

varrottasnál, és arról is szót ejtett, hogy milyen virágot mi-

lyen színnel kell varrni ahhoz, hogy hűek maradjunk a kalo-

csai hagyományokhoz. Napjainkban újra reneszánszát éli ez 

a minta, melyet már hétköznapi öltözékekre, cipőkre is rá-

varrnak. 

A kiállított varrottasok mellett Szellő Nikolett második osztá-

lyos tanuló origami hattyúja is megtekinthető volt, amely 

nagy türelemről és kézügyességről tanúskodik. 

Az egybegyűltek megemlékeztek a nemrégiben elhunyt he-

lyi Rajna Ilonáról, akit nagyon sokan ismertek gyönyörű kézi-

munkáiról.   

A még két hétig látogatható tárlaton a kiállított darabok 

egyébként megvásárolhatóak. A kézimunkák mellett kalo-

csai ékszerek, horgolt angyalkák, hópelyhek és csengők vár-

ják a vásárlókat. 

[Forrás: www.erdon.ro] 
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Konzuli nap Érmihályfalván 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmihályfalvi irodájában 

2013. december 16-tól Jakó Jolán mézeskalács-kiállítását, va-

lamint Kovács Éva üvegből és porcelánból készített kézműves 

alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A karácsonyi ajándé-

koknak is megfelelő kiállítási tárgyakat meg is lehet vásárolni. 

Szeretettel  várnak mindenkit a Köztársaság utca 40. szám 

alatti irodában. 

Kiállítás és vásár 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

érmihályfalvi munkatársai értesítik az 

érdeklődőket, hogy legközelebb 2014. 

január 15-én  lesz konzuli nap a szervezet 

irodájában. Addig is, aki honosításról 

vagy a választási regisztrációról érdeklőd-

ni szeretne, az hívhatja a 0259-355552-es  

telefonszámot, vagy személyesen felke-

resheti a Köztársaság utca 40. szám alatti 

irodát. 

Legutóbb egyébként Érmihályfalván és 

Éradonyban tartottak konzuli napot, 

mely 59 család számára nyújtott lehető-

séget a honosítási kérelem leadására. 

Az egyik kilencvenéves kérelmező eseté-

ben a konzulok az illető saját otthonában 

vették át a honosítási kérelmet.  

Összesen 333 választási regisztrációt 

vettek át a konzulok az EMNT érmihály-

falvi munkatársaitól és 13 útlevélkére-

lemnek tettek eleget.  
[Forrás: www. erdon.ro ] 

[Forrás: Bihari Napló ] 
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