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Erdélyi magyar koalíció kellett  
volna az EP-választásokra

Az erdélyi magyar állampolgárok vá-
lasztási regisztrációjáról, az európai par-
lamenti választásokról, illetve az alkot-
mánymódosításról beszélt Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a január 
közepén tartott sajtótájékoztatóján.

„Elsődleges feladatunknak tekintjük a ma-
gyarországi választásokra való regisztrációt” 
– jelentette ki Toró. Mint mondta, a statiszti-
kák szerint több mint 110 ezer külhoni magyar 
állampolgár regisztrált eddig a magyaror-
szági választásokra, ebből 75 ezer erdélyi. El-
mondta, hogy jelenleg 30 ezer fölé tehető 
azok száma, akik a Néppárt vagy az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) segítségével 
regisztráltak papír alapú űrlapon. A követke-
ző hónapokban a regisztrációban nyújtott se-
gítség kiemelt tevékenysége lesz a Néppárt-
nak, ezért jelenleg országszerte segítenek a 
párt és az EMNT képviselői a külhoni válasz-
tási névjegyzékbe való regisztrálásban mind 
papíron, mind online módon. „Az a célunk, 
hogy Erdélyben elegendően magas legyen a 
regisztrált magyarok száma, hogy a közösség 

visszaigazolhassa a magyar kormány nem-
zetpolitikáját” – mondta Toró. Hangsúlyozta: 
a magyarországi választásokon való részvé-
tel nem pártpolitikai kérdés, mindenkinek a 
feladata, hogy minél több erdélyi magyar ál-
lampolgárt mozgósítson. Elmondta, hogy köz-
életi szereplők is egyetértenek ennek fontos-
ságával, megemlítette, hogy Jakubinyi György 
gyulafehérvári római katolikus érsek is támo-
gatja ezt, és a protestáns egyházak is aktívan 
részt vesznek a mozgósításban.

„Az európai parlamenti választásokon az 
optimális megoldás az erdélyi magyar pártok 
koalíciós listája, amelyet Tőkés László vezet” 
– szögezte le Toró. Ez a megoldás azért opti-
mális, mivel egyrészt nincs törvényi akadálya, 
vagyis ugyanúgy 5 százalékos a küszöb, mint 
az egyes pártok esetében, másrészt egy közös 
lista mozgósítaná a legsikeresebben az erdélyi 
magyar választópolgárokat, harmadrészt 
Tőkés László az egyike a kelet-közép-európai 
rendszerváltás szimbolikus alakjainak (Václav 
Havel és Lech Walesa mellett), így ismertsége 
a legmagasabb, szavainak súlya a legnagyobb. 
Hozzátette, hogy a Néppárton belül is nyitott a 

vita: több vélemény van az európai parlamen-
ti választásokkal kapcsolatosan, és mindegyik-
ben van logika. Hivatalos döntés, stratégiai ál-
láspont a Néppárt Országos Választmányának 
február 22-i ülésén várható, addig a párt belső 
fórumain zajlik a vita.

Toró szerint ugyan felmerült fideszes kö-
rökben, hogy Tőkés László a listájukon szere-
pelhet, hiszen az erdélyi EP-képviselő a Kár-
pát-medencei Magyar Autonómiatanács 
(KMAT) elnöke, a nemzetegyesítési program 
szimbolikus alakja, így a jelölése természetes 
következménye lenne a Fidesz nemzetpoliti-
kájának. „Ezzel kapcsolatos hivatalos felkérés 
egyelőre nincs, és nemcsak a Fidesz vezeté-
sének kell döntenie az ügyben, hanem Tőkés 
Lászlónak is, hogy vállalja-e vagy sem a jelölt-
séget” – szögezte le a Néppárt elnöke.

A bukaresti kormánykoalíció azzal kapcso-
latos tervéről, hogy egy időben rendezzék 
az EP-választásokat és az alkotmánymódosí-
tó népszavazást, Toró T. Tibor úgy vélekedett: 
nem helyes a kettőt összekapcsolni, mivel a 

Elsődleges feladat a tagtoborzás Átadták a Tőkés László Alapítvány ösztön-
díjait

XXI. Gellért Sándor vers- és prózamondó 
verseny

Mihály András Imrét, az Erdélyi Magyar 
Néppárt szatmárnémeti szervezetének 
elnökét kérdeztük szándékairól, a 2014-es 
évben megvalósítandó terveiről.

5. oldal

Az EMNT a Tőkés László Alapítvánnyal közre-
működve az elmúlt év végén egész Erdélyt 
átfogó ösztöndíjprogramba kezdett. Mintegy 
száz ösztöndíjat, összesen négymillió forintot 
osztottak ki.

6. oldal

A szatmárnémeti filharmóniában decem-
ber elején tartották meg az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács szervezésében a XXI. Gellért 
Sándor vers- és prózamondó verseny Kár-
pát-medencei döntőjét.

6. oldal

folytatás a 3. oldalon
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Szatmár és Németi

Kormányon vagy ellenzékben?

A Néppárt szatmárnémeti székházában no-
vember végén Thoroczkay Sándor megtartot-
ta a megyeszékhelyhez kötődő 6 témából álló 
előadás-sorozatának első részét, „Szatmár és 
Németi városának történetéből, megalapítá-
sától egyesüléséig” címmel. A népes érdeklő-
dő közönséget Mihály András Imre, az EMNP 
szatmárnémeti elnöke köszöntötte, majd 
Petőfi „A vén zászlótartó” című versét felolvas-
va e mű eszmeiségét párhuzamba állította a 
budapesti békemenet és a székelyföldi auto-
nómiatüntetés idős, önkéntes részvevőinek ál-
dozatvállalásával, mivel többen súlyos króni-
kus betegségük ellenére, nemzetükért érzett 
felelősségtudatuk parancsára vállalták a fá-
rasztó és számukra veszélyes utat és menete-
lést. Thoroczkay is nemzete sorsáért aggódó 
zászlótartó, aki az igaz történelemtudás ter-
jesztésével szolgálja honfitársait. Előadásainak 
célja a nemzeti öntudat és önbecsülés erő-
sítése, avagy kulturális önmegerősítés nem-
zetelvű történelmi és irodalmi előadásokkal – 
mondta Mihály.

Az est meghívott előadójának lebilincse-
lően érdekes, figyelmet lekötően izgalmas, 
panoramikusan széles tablójú értekezését a 
közönség feszült érdeklődéssel követte. Vé-
gigvezette a két szomszédos település tör-
ténetét az első írásos megemlítésüktől (1181) 
egyesülésükig (1715), amikor felveszik a Szat-
márnémeti nevet. Említés történik azokról a 
véleményekről is, amelyek a városok keletke-
zéséről és névadásukról szólnak. Thoroczkay 
kitért azoknak a kiváltságoknak az ismerte-
tésére, amelyeket az Árpád-házi királyok – II. 
Endre, V. István, III. Endre – adományoztak a 
két városnak, ismertette a két város vezeté-
sének gyakorlatát, egyházi szervezését, meg-
említve azt a két kolostort is, amit alapítottak: 
1335-ben Szatmáron ferencest, 1370-ben Né-
metiben domonkost.

Említésre került IV. Bélának és V. Istvánnak, 
Béla fiának háborúskodása a hatalomért, illetve 
utóbbi itt-tartózkodása is. Bővebben esett szó 
a XV. század eseményeiről, Szatmár, Németi és 
a vidék hűbérbirtok formájában történő ado-

mányozása Luxemburgi Zsigmond által Laza-
revics Istvánnak, majd utódjának, Brankovics 
Györgynek cserébe Nándorfehérvár váráért 
(1411). Szó volt a Hunyadi család beiktatásáról 
is a városok hűbérúri minőségébe. Az előadás 
részletesen foglalkozott a Mohács utáni po-
litikai helyzettel, a két ellenkirály, János és 
Ferdinánd harcával, a városok sűrűn cserél-
tek gazdát, hol Ferdinánd, hol pedig János és 
utódai birtokában voltak. Hallhattunk az ost-
romokról, felégetésekről és egyéb pusztítá-
sokról. Az előadás befejező szakaszában meg-
említette az előadó a speyeri egyezményt, ami 
végképp a királyi Magyarországhoz csatolja 
a két várost (1570), továbbá azt a szűk másfél 
századot, ami eltelik a két város egyesítéséig, 
méltatva a szatmári vár katonai jelentőségét 
és megépítésének körülményeit.

Előadása után a közönség számos, a 
témához kötődő kérdéssel fordult Thorocz-
kay Sándorhoz, aki készséggel, nagy szakmai 
tudása birtokában tömör fogalmazású, tartal-
mas válaszokkal elégítette ki az érdeklődést.

Előfordulhat, hogy 2014-ben felbomlik a 
román kormánykoalíció, így napirendre kerül-
het az RMDSZ kormányra lépése – vetette fel 
Kelemen Hunor, a bukaresti parlamentben ül-
dögélő, hol ide, hol oda szavazgató magyar 
törvényhozók szószólója. Ismerve a szövet-
ség eddigi gyakorlatát, nehéz elképzelni, hogy 
képes lenne ellenállni a kormányra lépésre vo-
natkozó felkérésnek. A kérdés az, nyerne-e 
azzal az erdélyi és partiumi magyar közösség, 
ha a szövetség ismét kormánytényezővé válna. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az RMDSZ 
még akkor sem tudott elérni semmi olyas-
mit, ami intézményes formában, átfogóan 
szavatolta volna a kisebbségek és konkrétan 

a magyar közösség önrendelkezését, amikor 
elvileg a legjobb pozícióban volt, mert nélküle 
nem lett volna meg a kormánytöbbség. A ko-
alíciós partnerek rendszerint megtalálták az 
ürügyeket és a kiskapukat arra, hogy elsüly-
lyesszék az ilyen jellegű kezdeményezéseket, 
és ez független attól, hogy melyik politikai 
oldalt képviselték. (Kétségtelen viszont, hogy 
maguk az RMDSZ-politikusok, választott és ki-
nevezett tisztségviselők személyenként látvá-
nyos anyagi gyarapodásnak örvendhettek.)

A jelenlegi román politikai mezőnyben 
egyetlen olyan, jelentősnek számító párt sincs, 
amely hajlandó lenne a magyar közösség ön-
rendelkezési törekvéseinek támogatására. 

Ilyen körülmények között pedig a kormány-
szereplés nem javallott, hiszen az nem öncél, 
hanem célja éppen az lenne, hogy általa ki-
kényszeríthető legyen valamilyen valós de-
centralizáció és autonómia.

Amennyiben ismét csak úgy lépne a kor-
mányra az RMDSZ, hogy továbbra sem tud 
semmilyen, ilyen jellegű projektet keresztül-
vinni – és ennek a legnagyobb az esélye –, 
azzal csak többet árt a magyar ügynek, hiszen 
legitimálja a magyar követeléseket továbbra 
is elutasító kormányt, valamint azt a minden-
kori román álláspontot, miszerint a magyarok-
nak semmi okuk sincs a panaszra, hiszen még 
a kormányban is szerepet vállalhatnak.

A szatmár-németi református templom
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két szavazást más-más logika szerint kell meg-
tervezni és lebonyolítani. „Jogilag nem ösz-
szeférhetetlen a kettő, viszont politikailag és 
erkölcsileg aggályos az egyidejűség” – fogal-
mazott Toró. Szerinte ha ez megtörténik, akkor 
az erdélyi magyar közösség szempontjából 
megerősíti a koalíciós kényszert. A jelenlegi 
alkotmány és a népszavazási törvény szerint 
ugyanis a referendum érvényességéhez 50 
százalék plusz egy szavazatos többség szüksé-
ges, ezért a román pártok a maximális mozgó-
sításra törekednek, a magas román részvétel 
mellett pedig nehéz lesz a megfelelő magyar 
részvételt biztosítani az EP-választásokon.

Az alkotmánymódosítás tartalmi kérdései-
ről szólva Toró megemlítette, hogy az RMDSZ 
három általa javasolt módosítás kapcsán 
beszél sikerről. Az első a kisebbségek állam-
alkotó tényezőként való elismerése, amely a 
Néppárt elnöke szerint nem más, mint a prob-
léma kivetítése a múltba, hiszen a módosítás 
értelmében a központosított román nemzeti 
egységállam létrehozásában fontos szerepet 
játszott az ortodox egyház, a királyi ház és a 
nemzeti kisebbségek. „Ez azért is tűnik majd-
hogynem gúnyolódásnak, mivel nem egy 
jövőbe mutató kitétel, nincs benne az, hogy a 
jövőben számolnak velünk. Ezért ezt a módo-
sítást a jelenlegi formájában nem támogathat-
juk” – fogalmazott Toró.

A másik, az RMDSZ által sikerként kommuni-
kált módosítás a 6. cikkelyt érinti, amely a Szö-
vetség szerint megteremti az erdélyi magyar 
közösség kulturális autonómiájának törvényes 
alapjait. „A módosítás problémás, mivel a par-
lamentben évek óta porosodó kisebbségi tör-

vényhez köti a kitétel végrehajtását, és nem 
határozza meg sem a kulturális autonómia is-
mérveit, sem pedig azt, hogy kit tekint a kö-
zösség törvényes képviselőjének” – mondta 
Toró.

Hasonlóképpen problémás a nemzeti 
szimbólumok használatát garantáló módo-
sítás is, mivel tulajdonképpen alkotmányos 
alapot teremt a székely zászló betiltásához. „A 
székely zászló használatát nem garantálja az 
etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeket említő 
cikkely, mivel a székelység nem etnikai, vallási 
vagy nyelvi kisebbség” – figyelmeztetett Toró.

A Néppárt nem érthet egyet ezekkel a mó-
dosításokkal, ráadásul az elfogadott alkot-
mánymódosítási javaslatok között nem sze-
repel a magyar nyelv regionális hivatalos 
nyelvként való elismerése, sem pedig a külön-

leges jogállású régiók kérdése, mondta Toró, 
aki szerint az erdélyi magyar pártoknak egyez-
tetniük kellene, és közös álláspontot kellene ki-
alakítaniuk az alkotmánymódosítás kapcsán.

Újságírói kérdésre válaszolva Toró T. Tibor 
elmondta, a Néppárthoz nem jutott el az az 
autonómiatervezet, amelyet az RMDSZ ígért 
korábban, és amelyről a Szövetség vezetői azt 
mondták, hogy egyeztetni fognak az erdélyi 
magyar közösség egészével. 

Időközben az RMDSZ elnöke eldicsekedett 
a médiának, hogy elkészült egy „óvatos” auto-
nómiatervezetük, várják az alkalmas pillanatot 
a román törvényhozás elé való terjesztéshez. 
Ezek szerint eszük ágában sem volt egyeztetni 
az erdélyi politikai élet más szereplőivel vagy 
akár a civil szférával.

Erdélyi magyar koalíció...

Az EP-választásról is tanácskozott  
az EMNT és a Néppárt elnöksége

folytatás az 1. oldalról

Január utolsó hétvégéjén együttes ülést 
tartottak Torockón az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi 
Magyar Néppárt vezetői. A tanácskozáson 
megerősítették a két szervezet értékelvű 
stratégiai partnerségét és egyeztették az 
idei esztendő kiemelt eseményeivel kap-
csolatos terveiket.

A két elnökség tagjai áttekintették a ma-
gyarországi választásokra vonatkozó regiszt-
rációs folyamat helyzetét. Az EMNT irodái a 
következő hetekben is nyitva állnak mindazok 
előtt, akik erdélyi magyar állampolgárokként 
szeretnének részt venni a magyar országgyű-
lési választásokon, munkatársai pedig minden 
segítséget megadnak a regisztrációhoz. A 
Néppárt tagjai és önkéntesei pedig saját kör-
nyezetükben közvetlen kapcsolat útján segíte-
nek abban, hogy Erdélyben minél többen sza-
vazhassanak. Az EMNT és Néppárt egyaránt 

arra biztat, hogy külhoni magyar állampolgá-
rokként nem csupán az ebből fakadó demok-
ratikus kötelességből, hanem nemzeti össze-
tartozásunk cselekvő bizonyítékaként éljünk 
első ízben kapott választójogunkkal a magyar-
országi választásokon.

A Torockón tartott megbeszélés napirend-
jén kiemelt témaként szerepelt az európai par-
lamenti választás. Az EMNT és a Néppárt el-
nöksége hivatalosan is megerősítette: közös 
képviselőjelöltjük Tőkés László, és legfonto-
sabb célként jelölték meg azt, hogy az EP-kép-
viselő folytathassa a hét évvel ezelőtt megkez-
dett munkáját az Európai Parlamentben. Az 
elmúlt hetekben mindkét szervezet vezetői 
többször is nyilatkoztak arról, hogy az erdélyi 
magyar autonómiatörekvések és a Kárpát-me-
dencei magyar ügy megjelenítése szempont-
jából a legjobb megoldás egy választási koalí-
ció a magyar pártok között, amelynek a Tőkés 
által vezetett jelöltlistája a legalkalmasabb, 

hogy széles társadalmi támogatottságú, erős 
erdélyi magyar képviselet legyen Brüsszel-
be. Az együttes ülés részvevői, meghallgat-
va a Néppárt elnöke, Toró T. Tibor helyzetér-
tékelését, tudomásul vették, hogy a választási 
együttműködésre vonatkozó javaslataikat az 
RMDSZ vezetői rendre elutasították, világos-
sá téve, hogy a belpolitikai megfontolások és a 
képviseleti monopólium számukra fontosabb, 
mint az autonómia és annak brüsszeli képvi-
selete. Ezért az EMNT és a Néppárt elnöksége 
számba vette – immár nemcsak az elméleti le-
hetőség, hanem a megvalósíthatóság szem-
pontjából is – a választási koalíción túlmutató 
egyéb megoldásokat. Ezek közül megfonto-
lásra méltónak találták az önálló jelöltlista ál-
lítását a Néppárt jele alatt, illetve Tőkés László 
függetlenként való indulását, aki a tanácsko-
záson kijelentette: ha más megoldás nincs, 
bármelyik lehetőségre készen áll – közölte az 
EMNP sajtóirodája vasárnap este.
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Kós-kiállítás és -emlékest 

Új lehetőség kisgazdáknak és vidéki családoknak

Tasnádi városjárás

Kétnapos nagyszabású rendezvénnyel em-
lékeztek meg Kós Károlyról december 13-
14-én Szatmárnémetiben. Első nap az EM-
NT-EMNP-székházban rendeztek kiállítást, 
ahol megtekinthetők voltak Kós grafikái, met-
szetei, könyvei, építészi remeklései fényképe-
ken, valamint őt idéző képzőművészeti alko-
tások. Születésének 130. évfordulóján másnap 
a németi református templomban emlékest-
tel adóztak az építész, író, grafikus, könyvter-
vező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus 
Kós Károlynak. Sipos Miklós esperes bevezető 
imája után Bara István építészmérnök beszélt 
Kós Kiáltó szó című manifesztumáról, kiemel-
ve azt, hogy miként is lehet beilleszkedni a 

változó feltételek ellenére is úgy, hogy önazo-
nosságunkat soha ne adjuk fel. A Bartók Béla 
Hagyományőrző Egyesület Hencz József ze-
neszerző-karnagy irányításával összeállított 
műsorában egyaránt helyet kapott a zene, 
a vers és a próza. László Zita színművész áté-
léssel szólaltatta meg Kós Károlyt és azokat a 
költőket, akik róla írtak verseket: Áprily Lajost 
(Tetőn), Kányádi Sándort (Kós Károly arcképe 
alá),Tompa Lászlót (Őszi üdvözlet), Bágyi 
Bencze Jakabot (A házat és hazát építő em-
lékezete). Ezt követően Hencz József Apokrif 

zsoltár és parafrázis egy Budai Nagy Antal-je-
lenetre című kórusművének zenei részét a 
Bartók Béla Hagyományőrző Egyesület világi 
kórusa, a prózai részt – amelyet a zeneszerző 
Kós Károly és Jánosházy György írásaiból vá-
logatott – László Zita adta elő a nagyszámú 
ünneplő előtt. Szintén ősbemutatóként került 
a közönség elé Hencz Kiáltó szó című dramati-
kus kantátája is.

Folyamatban van Tasnádon a magyar csa-
ládok meglátogatása – számolt be róla la-
punknak Vass Tamás József, a helyi Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke. Eddig már több 
mint kétszáz otthonba látogattak el az EMNP 
munkatársai, akik elbeszélgettek a családta-
gokkal, segítséget nyújtottak a választási re-
gisztrációs nyomtatványok kitöltésében. Vass 
elmondása szerint a családlátogatások alkal-
mával a néppártosok segítséget nyújtanak a 
szükséges iratok kitöltésében azoknak a sze-
mélyeknek, akik még nem magyar állampol-
gárok, azonban a közeljövőben szeretnének 
azzá válni. Nemcsak az EMNP-ben, hanem a 

Minta ifjúsági szervezetben is folyik az épít-
kezés – magyarázza a tasnádi elnök. Nagyon 
sok problémával találkoznak, melyek megol-
dásra várnak. Ezekkel a gondokkal azonban 
a városi elöljáróság sajnos nem foglalkozik, 
pedig mindenki egyetért azzal, hogy válto-
zásra van szükség – tette hozzá Vass. Ez a vál-
tozás 2016-ra bontakozik majd ki, de addig a 
helyi EMNP előtt óriási munka áll, fáradtságot 
nem kímélve tovább dolgoznak. Vass elnézést 
kér azoktól a családoktól, amelyekhez még 
nem jutottak el, de ígéretet tett, hogy március 
elejéig mindenképp megejtik majd a látoga-
tást. 

Seres Ferenc, az Erdélyi Magyar Néppárt 
szatmárhegyi elnöke a december közepén 
Nagyváradon megrendezésre került kisgaz-
dakörön vett részt, ahol bihari gazdálkodók-
kal és nem utolsó sorban Pethő Andrással, az 
egyik magyarországi konzervgyár termelé-
si igazgatójával is találkozhatott. Elmondása 
szerint a falusi kisgazdák termékeiknek nem 
tudnak piacot szerezni, ezért történik az, hogy 
a lakosság többnyire csak import gyümölcsöt, 
zöldséget tud vásárolni. Magyarországon több 
mint száz konzervgyárból ma csak összesen 
négy van magyar kézben, dominánsabbak a 
törökök, indiaik, görögök. A kisgazdák termé-
keit aprópénzen felvásárolják, majd saját or-

szágaikban dolgoztatják fel, vagy Kínában 
– magyarázza Seres. Pethő egy jó ajánlattal ke-
csegtette a nagyváradi kisgazdaköri részvevő-
ket, s mint egy gyümölcs- és zöldségkonzerv 
előállításával és forgalmazásával foglalkozó 
cég termeltetési igazgatója uborkatermesztés-
re buzdította a gazdákat. Cégük minden egyes 
velük szerződőnek biztosít gyomirtót, külön-
böző vegyszereket, palántát, tápokat, fóliát, 
hálót, valamint öntözőberendezést – magya-
rázza a szatmárhegyi EMNP elnöke. Nem kizárt 
a minőségi paprika, illetve körte felvásárlása 
sem, azonban a legkifizetődőbb az uborka, ter-
mészetesen akkor, ha a termelési szabályokat 
betartja a kisgazda. Seres elmondása szerint 

nem szabad nagy területen uborkát termel-
ni. Egy száz folyóméternyi felületen az uborka 
utáni bevétel akár 2 millió forint is lehet. Egy 
folyóméteren 5 palánta kell legyen a minőség 
megőrzésének érdekében, így ezer nm-en 
ötezer, amit a magyarországi konzervgyár biz-
tosít is. Nem mennyiséget, hanem minőséget 
kell termeszteni – mondta Seres, majd hoz-
zátette, hogy ha egy folyóméteren 10-19 kg 
uborka terem, az már megéri mind a terme-
lőnek, mind a felvásárló cégnek. Bővebb fel-
világosításért ebben a témában bizalommal 
fordulhatnak Seres Ferenchez személyesen, 
Szatmárhegyen a Templom utca 6. szám alatt, 
illetve a 0757/783-056-os telefonszámon.
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Elsődleges feladat a tagtoborzás
MIHÁLY ANDRÁS IMRÉT, az Erdélyi 

Magyar Néppárt szatmárnémeti szerveze-
tének elnökét kérdeztük célkitűzéseiről, a 
2014-es évben megvalósítandó terveiről.

 
– Milyen tervei vannak az elkövetkezendő idő-

szakban?
– Egy politikai párt hatékonyságát, fajsúlyát, 

érdekérvényesítési erejét taglétszáma sza-
vatolja, a Néppárt esélyét is az érdeklődők, a 
hasonlóan gondolkodók, a nemzetük sorsá-
ért aggódók, jövőért tenni akarók minél né-
pesebb tábora biztosítja. Tehát mint frissen 
megválasztott, „zöldfülű” városi elnök a tag-
toborzást és a hozzánk  hasonlóan gondol-
kodóknak a Néppárthoz történő közelítését 
tartom elsődleges feladatnak. Ez így kijelent-
ve pofonegyszerűnek tűnhet. Sajnos nem az. 
A több évtizedes diktatórikus kommunista 
propaganda meg a rákövetkező negyedszáza-
dos balliberális kurzus, amelyek a keresztény 
erkölcsiség jegyében született, több százéves 
hagyomány gyakorlatán csiszolódott, ember-
szabású értékrendet tagadják és gúnyosan fö-
lényeskedő megvetéssel elvetendőnek tartják, 
ezek agymosás jellegű hatása az emberek-
re mélységes undort, majdnem mindentől 
való elzárkózást és végül fásultságot, közöm-
bösséget eredményezett. Jobb esetben. Mert 
ennél is rosszabb, hogy sokan, nagyon sokan 
bedőltek mind a kommunista, mind a neoli-
berális propagandának, hatott rájuk az agy-
mosás. Ehhez hozzáadódik iskoláink gyönge 
nevelő hatása, no meg egy szövetségnek álcá-
zott klikk befolyása, így aztán mind a kommu-
nisták, mint utódaik, a balliberálisok szenvedé-
lyes erőlködése, hogy a család hagyományos 
és jól működő, élhető intézményét szétverjék, 
bejött. A hazaszeretet, a nemzetféltés, a krisz-
tusi tanítás szerinti szeretet igénylésével irá-
nyított emberközi kapcsolatok gyakorlata, a 
felelősség érzése és fölvállalása helyett a szét-
húzás, az egyéni érdek és érvényesülés min-
deneken átgázoló akarata, a gyűlölködés és 
gyanakvás állapota a jellemző. Ilyen jellegű 
társadalmi közegben az egyén megszólítá-
sa mondhatni majdnem lehetetlen. A párt-
építkezés, közösségformálás hosszas és türel-
met igénylő cselekvés. Ez lenne az elsődleges 
tervem.

– Mi a véleménye az autonómiáról?
– Mi csak a hagyományos értékrendek 

újbóli gyakorlatának meggyőződésből eredő 
vállalásával lehetünk sikeresek, eredménye-
sek, kiegyensúlyozottak és boldogok a szü-
lőföldünkön, a szűkebb családi körben úgy-
szintén, ahogy a nagyobb család: a nemzet 
keretén belül is. Autonómiát csak nemzetben 
gondolkodó, nemzeti önbecsülését vissza-
nyert emberek összetartó közössége, vagyis 
egy közös akarat minden akadályt legyőző 
erejével lehetséges kiharcolni. Ez nem a mások 
kirekesztését kell jelentse, hanem a történelmi 
helyzet adottságait figyelembe véve összma-
gyar és összromán egyhangú vágy és akarat 
megvalósulását, párhuzamosan. Az európai 

ízlés és kulturális hagyomány szellemiségé-
ben, az egy közös célt szolgáló sokszínűség 
gazdagságával. Anyanyelvű iskolarendszer és 
kulturális élet, valamint kétnyelvű állami intéz-
mények és irodák működtetésével.

 – Milyen közelebbi célkitűzései vannak?
– A fent említett két cselekvési irány mellett 

ugyanilyen fontosságú a Kárpát-medencei 
magyar egység gondolati és érzelmi fölvállalá-
sának esélyét segítő harmadik tényező, amely 
a felelősségtudat erősödését is szolgálja, az 
egy nemzetben gondolkodás egészséges ér-
zelmének izmosodását segíti. Az a jobboldali 
magyar kormány, amely 1945 óta először vál-
lalta fel elméletben és gyakorlatban a magyar 
érdekek minél hatékonyabb érvényesítését, 
fölkínálta a nemzetegyesítést szolgáló magyar 
állampolgárságot a Trianonban, majd újfent 
Párizsban kirekesztetteknek és utódaiknak. 
Hálásan köszönjük az igénylés lehetőségét. De 
ne feledjük, hogy ez csak az első lépés volt, kö-
vetkezett a regisztráció és a szavazás lehető-
sége. Most majd mi kell megmutassuk a nem-
zetnek, belső és külső ellenségeinknek, hogy 
nem tartalom nélküli gesztus volt a magyar ál-
lampolgárság kiterjesztése. Birtoklása felelős-
séget is jelent. Felelősséget az egy nemzet-
ben gondolkodás elterjedésének ápolásában, 
a Szabó Dezső-i irányelv jegyében, miszerint 
„minden magyar felelős minden magyarért”. 
Aki átérzi ennek jelentőségét, akiben ez a fe-
lelősségérzet tudatosan megfogalmazódott, 
annak most itt a lehetőség, hogy bizonyítsa, 
hogy bizonyítsuk: valóban nem közömbös a 
nemzet sorsa, és fontos számunkra a magyar 
állam sorsának alakulása is. Ezért új magyar ál-

lampolgárként részt akarunk venni a dönté-
sekben. Elsősorban regisztrálnunk szükséges 
magunkat a magyarországi választási nyilván-
tartásban. Ezt az új év első két hónapjában kell 
megtenni. Tehát sürget az idő. Az űrlap kitöl-
tése odafigyelést igényel, nagy a hibalehető-
ség, ezért irodáink a honosítottak rendelkezé-
sére állnak, itt kiképzett munkatársak kitöltik a 
regisztrációs űrlapot, amely a konzulátus dip-
lomáciai postájával jut el a címzetthez. Ezen 
túl olyan kulturális esték, rendezvények szer-
vezése és éltetése a célom, amelyek a nemzeti 
önismeret gyarapodását, nemzeti önbecsü-
lésünk erősödését, a nemzeti összetartás 
érzését és tudatos, de önként vállalt boldog vi-
selését eredményezik. Ilyen úton és módon is 
gyarapítható a Néppárthoz vonzódó, de még 
inkább tudatosan betársuló emberek tábora. 
A megválasztásom óta eltelt két hónap talán 
kevés látványos és hangzatos eredmények re-
mekléséhez. A politika nem a gyors sikerek és 
győzelmek műfaja. Másfelől én eddig jobbára 
klasszikus zenével és irodalommal foglalkoz-
tam, nem volt politikai tisztségem, de közéle-
ti emberként hátha sikerül humanista előadó- 
és alkotóművészi mivoltomat összebékíteni a 
politikusi alkat követelményeivel. A jó szándék 
részemről adott. Végül hadd kívánjak minden 
néppártos sorstársamnak, az összes Nép-
párt-szimpatizánsnak, de úgyszintén más poli-
tikai meggyőződésű magyar honfitársaimnak, 
a világ bármely pontján élő nemzettestvére-
imnek – nem megfeledkezve Erdély más nem-
zetiségű polgárairól sem –, tehát mindenkinek 
boldog, sikeres 2014-es évet!
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Átadták a Tőkés László Alapítvány ösztöndíjait

Megemlékezés és verseny

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Tőkés 
László Alapítvánnyal közreműködve az elmúlt 
év végén egész Erdélyt átfogó ösztöndíj-
programba kezdett. Mind az erdélyi megyék-

ben, mind a székelyföldön olyan gyermeke-
ket, ifjakat támogatnak, akik súlyos szociális 

gondokkal küszködnek vagy kiemelkedő tel-
jesítményt értek el egy adott szakterületen. 
Mintegy száz ösztöndíjat, összesen négymil-
lió forintot osztottak ki. A támogatást a Tőkés 

László Alapítvány kuratóriumának tagjai és az 
EMNT megyei elnökei nyújtották át. Az alapít-

vány Kisvárdán jött létre az 1989 végén, amikor 
Tőkés László református lelkipásztor rendkívü-
li bátorsággal lépett fel a kommunista dikta-
túra ellen, a névválasztás ezt a bátor kiállást 
honorálta. A kezdetek óta széleskörű munká-
ban vállal szerepet az alapítvány, leginkább a 
határon túli területeken, ahol diákokat, teoló-
gusokat támogat. Ehhez a támogatási rend-
szerhez kapcsolódik a folyamatban lévő ösz-
töndíjprogram is, amelynek keretében a Tőkés 
László Alapítvány nemcsak erdélyi, hanem 
délvidéki, felvidéki, kárpátaljai magyar fiatalo-
kat is megsegít. 

Szatmár megyében Veres Kupán Enikő, 
az EMNT megyei elnöke ünnepélyes keretek 
között adta át a támogatást az Erdélyi Magyar 
Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
közös Szatmárnémeti székházában a karácso-
nyi ünnepek előtt. Beszélt azokról az időkről, 
amikor diákként ő is a Dsida-körnek volt a 
tagja Temesváron, besúgóktól körülvéve tevé-
kenykedett ebben a magyar színjátszó körben. 
A temesvári református templomban akkor 
előadott Dsida-verset, az Út a kálváriára címűt 
ez alkalomból is elszavalta a székházban meg-
jelentek előtt. 

A Tőkés László Alapítvány ösztöndíját 
Szatmár megyében nehéz sorsú és jó tanul-
mányi eredményeket elérő diákok kapták 
meg: Berki Ádám József, Bajnai Balázs, Dobos 
Ingrid Kármen és Peles Markó Roberta.

Összesen 21 versenyző mérte össze vers-, 
illetve prózamondó tehetségét az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács szervezte XXI. Gellért 
Sándor vers- és prózamondóverseny decem-
ber elején megtartott döntőjében, a szatmár-
németi filharmónia koncerttermében. A finá-
léra versenyzők érkeztek Székelyudvarhelyről, 
Gyergyószentmiklósról, Nagybányáról, Nagy-
váradról, Erdővidékről, Nagykanizsáról, Lippá-
ról és Lendváról, Szatmár megyét pedig öten 
képviselték: Bota Krisztina Kinga, Nagy Dalma, 
Berki Ádám, Sárvári Dániel és Pop Titusz. 

Előbb a vasút melletti református temető-
ben tartottak rövid megemlékezést Gellért 
Sándor sírjánál. Beszédet mondott Veres 
Kupán Enikő, az EMNT Szatmár megyei szerve-
zetének elnöke, valamint Mihály András Imre, 
az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnémeti 
szervezetének elnöke. A délutáni versengés 
kiértékelői és pontozói között ült Csirák Csaba 
színháztörténész, a versenyek megálmodó-
ja, András Gyula színművész, a Harag György 
Társulat örökös tagja, Fazekas Annamária szín-
művész, Kovács Eszter újságíró, dramaturg, va-
lamint a zsűri elnöke, a nagykanizsai Horváth 
István.

A 2013-as Gellért Sándor vers- és prózamon-
dóverseny Kárpát-medencei döntőjét a nagy-
váradi Szabó Brigitta nyerte meg, második lett 
a nagykanizsai Baj Bianka, harmadik díjjal a 
szintén nagykanizsai Micsinai Dominik büsz-
kélkedhetett. Közönségdíjas lett a nagykani-

zsai Kánya Antalné, míg a versenyzők egymás 
között a legjobbnak a szatmárnémeti Pop 
Tituszt választották meg. Sok olyan költőtől 
hallottunk verseket, akiket nem nagyon isme-
rünk – mondta el az eredményhirdetést köve-
tően a zsűrielnök. Ez nem is lenne baj, hiszen 
fel kell fedezni az új költőket is, de nem szabad 

szem elől téveszteni a helyes versválasztást 
– tette hozzá Horváth. Régebben 60-70 ver-
senyző mérte össze tehetségét, mára számuk 
megcsappant, de a szervezők mindent meg-
tesznek azért, hogy a Gellért Sándor vers- és 
prózamondóverseny visszanyerje régi fényét.
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Fidelitas-karácsony mintásokkal

Regisztráltassunk a magyarországi  
választásokra

A magyarországi Gyulán december 23-án 
tartotta meg a Fidesz ifjúsági szervezete az 
úgynevezett Békés megyei Fidelitas-kará-
csonyt, amelyre a Minta is meghívást kapott. 
Az esten Szatmár, illetve Bihar megyék kép-
viseletében Bogdánd, Tasnád, Nagyvárad 
és Nagyszalonta településekről érkeztek A 
Néppárt ifjúsági partnerszervezetének tagjai. 
Vass Tamás József, a Minta Partiumi régióért 
felelős országos alelnöke beszédében meg-
köszönte a meghívást, majd kérte, hogy a 
jövőben a magyarországi ifjúsági szervezet-
tel egy testvéri, stabil stratégiai kapcsolat 
jöjjön létre, amely a kölcsönös segítségnyúj-
táson alapul. Az országos alelnök ígérte, hogy 
a Minta is lehetőségeihez mérten segítséget 
nyújt majd a választási regisztrációban, arra 
fognak törekedni, hogy minél több fiatalt be-
vonjanak ebbe a munkába. A rendezvényen 
felszólalt még többek között Kajda Róbert or-
szággyűlési képviselő, valamint Singer Attila, 
a Fidelitas békési alelnöke. Kovács József fide-
szes országgyűlési képviselő beszédében fel-
hívta a figyelmet a 2014-es esztendőre, mely 
választási év, így az ifjúsági szervezet munká-
ját is igényli. Majd hozzátette, hogy a Fidesz 
számára az a cél, hogy mind a 106 körzetben 
megnyerje a választásokat. Ez elengedhetet-
len ahhoz, hogy a kormányozó párt folytatni 

tudja majd az elkezdett munkát, és végre ki-
szorítsák mindenünnen a nemzetrontó kom-

munistákat. A két ifjúsági szervezet vezetősé-
ge legközelebb Nagyváradon találkozik.

Mint ismeretes, a 2014. április 6-i magyar-
országi országgyűlési választáson a magyar 
állampolgársággal rendelkező külhoni ma-
gyarok is jogosultak a szavazásra. Ennek elő-
feltétele a választási regisztráció, amelynek le-
hetőségéről levélben értesíti (vagy értesítette) 
az érintetteket a Nemzeti Választási Iroda. 

Magyarországnak és a magyar nemzet kor-
mányának az elmúlt években elkezdett nem-
zetpolitikai munkája erkölcsileg is arra kötelez 
bennünket, hogy minél nagyobb számban 
részt vegyünk mi, külhoni magyarok is a vá-
lasztáson. Szavazataink visszaigazolhatják 
azt, amit Orbán Viktor miniszterelnök több-
ször is kijelentett: egységes Kárpát-meden-
cei magyar tér van, melyben minden magyar 
felelős minden magyarért. Ennek jegyében 
most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: igenis 
érdekel a magyar állam és a magyar nemzet 
sorsa, ezért magyar állampolgárokként mi is 
részt veszünk a választáson!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) – 
mint a magyar kormány stratégiai partnere az 
egyszerűsített honosítási eljárásban – felhív-
ja a figyelmet: a választási névjegyzékbe vétel 
azok számára is kérhető, akik még nem kapták 
kézhez anyakönyvi kivonataikat, de már letet-
ték az állampolgársági esküt.

Amennyiben postai úton még nem érke-
zett meg a regisztrációhoz szükséges űrlap, az 
EMNT, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt iro-

dáiban lehet igényelni ezeket, ahol segítséget 
nyújtanak a kitöltésben is. 

Ugyanakkor a vidéken élők a helyi EMNT- 
és Néppárt-szervezet képviselőitől igényel-
hetik az űrlapokat, amelyeket a kitöltés után 
amazok eljuttatnak a konzuloknak. 

Bár 15 nappal a választást megelőzően 
(vagyis március 22-ig) még lehet regisztrálni, 
fontos, hogy ne hagyjuk ezt az utolsó pillanat-
ra. Kérünk mindenkit, lehetőleg március 15-ig 
regisztráljon, hogy szavazhasson azokra, akik 
méltók az erdélyi magyarok támogatására.

Akik szeretnének interneten regisztrálni, 
megtehetik a Nemzeti Választási Iroda honlap-
ján: www.valasztas.hu.

Hogy minél többen részt vegyünk mi, 
külhoni magyarok a magyarországi választá-
sokon, az Ön segítségére is szükség van, ezért 
kérjük, keresse meg rokonait, barátait, szom-
szédait, ismerőseit, és biztassa regisztrálásra 
őket.

Most valóban igazzá vált Szabó Dezső 
intelme: „Minden magyar felelős minden ma-
gyarért.” Ennek a történelmi felelősségnek a je-
gyében éljünk a regisztrációval, hogy Trianon 
után először – mi, az anyaországtól elszakított 
magyarok – újra részt vehessünk a magyar Or-
szággyűlés megválasztásában.

Nagy József Barna,
az EMNT partiumi régióelnöke
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szatmárhegyen 
megalakult az emnP

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

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

                         programajánló:
Az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnémeti szervezete     

különböző kulturális programokat, előadásokat szervez 
az elkövetkezendő időszakban. 

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

 
további programok: 

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

 
Minden előadás délután hat órakor veszi kezdetét az 

EMNP Árpád (Vasile Lucaciu) utca 18. szám alatti székhá-
zában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Programok
Az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnémeti 

szervezete különböző kulturális programokat, 
előadásokat szervez az elkövetkezendő idő-
szakban. 

– Február 4-én: Szatmár megye az erdélyi 
fejedelmek jogara alatt, előadó Thoroczkay 
Sándor történelemtanár  

– Február 18-án: Hun–magyar folytonos-
ság a Kárpát-medencében, előadó Keresztesi 
Csaba történész

– Március 4-én: A szatmári képzőművészeti 
élet kezdetei, előadó Muhi Sándor képzőmű-
vész, esztéta

– Március 25-én: A kuruc mozgalmak és a 
szatmári béke

Az előadások délután hat órakor kezdőd-
nek az EMNP Árpád (V. Lucaciu) u. 18. sz. alatti 
székházában. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Petőfire emlékeztek
Évről évre egyre nagyobb számban jelennek 

meg irodalomkedvelők a Petőfi Sándor Baráti 
Társaság kezdeményezésére megtartott ün-
nepségen, amelynek idén is a szatmárnéme-
ti Lükő Béla Kórházzal szemközt található Pe-

tőfi-szobornál volt a helyszíne. A forradalmár 
költőről immár hatodik éve emlékezik meg a 
társaság családias hangulatú rendezvénnyel 
annak születésnapján, január elsején. Az ün-
nepséget Tóth István vállalkozó, a megemlé-
kezés kezdeményezője és főszervezője nyitot-
ta meg. Ezt követően a szatmárnémeti Bartók 
Béla Hagyományőrző Egyesület kórusa Fehér 
Kálmán vezetésével a Kis lak áll a nagy Duna 
mentében című megzenésített Petőfi-ver-
set adta elő. A születésnapi megemlékezésen 
közreműködtek László Zita és András Gyula 
színművészek, citerán játszott Margit Tamás 
Tibor, valamint a költőt idézte meg Kovács 

Aletta, Gellért Ágnes és Komsa Tamás is. A 
közös éneklés az idén sem maradt el, nemzeti 
poétánk versei mellett a nagy számban meg-
jelent ünneplők a Fehér Kálmán által meg-
zenésített Kinn a kertben voltunk című köl-

teményt is megtanulhatták, elénekelhették. 
András Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy 
Petőfiről mindenkinek a melldöngetés, a forra-
dalmi hevület jut eszébe, azonban költőnknek 
volt egy érzelmesebb oldala is, szerelmi lírájá-
ból ez kicseng. Ő volt a magyar romantika leg-
kiválóbb exponense, Költői ábránd volt, mit 
eddig érzék című, Szatmárnémetiben írt ver-
sében is fellelhető a sodró érzelmesség. A sza-
badságharcos Petőfi Sándor mellszobránál ko-
szorút helyezett el az Erdélyi Magyar Néppárt 
és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megyei, 
illetve városi vezetősége is.


