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Mi lesz veled, Székelyhíd?

2014 a Partiumi Autonómia Éve
INTERJÚ CSOMORTÁNYI ISTVÁNNAL, A PARTIUMI AUTONÓMIATANÁCS ELNÖKÉVEL

Lassan hozzászokhattunk, hogy már a 
Megyei Tanácsnál is úgy emlegetik a magyar 
vezetésű településeket, mint Bihar megye leg-
szegényebb községeit, a korrupció melegá-
gyait, ahol a megfelelő pénzösszeg fejében 
bármit el lehet intézni – legálisan vagy illegá-
lisan, mindegy. Ennek súlyos következményei-
ről bárki könnyen meggyőződhet, ha végigjár-
ja például az Érmelléket, és veszi a fáradtságot 
a főútról letérve is megismerni a régió valósá-
gát: a gazdátlanságot és gondozatlanságot, a 
szegénységet és elmaradottságot, ami ezeket 
a településeket jellemzi. Két és fél évtized-
del a rendszerváltás után, hét éve az Európai 
Unióban. 

Az új esztendő elején kirobbant újabb ér-
melléki botrány – mint cseppben a tenger 
– jól láttatja, mi is nyomorúságos helyze-
tünk legfőbb oka. Nevezetesen az, hogy te-
lepüléseinket olyan alkalmatlan személyek 
vezetik, akik saját hűbérbirtokukként tekinte-
nek az egykor szebb napokat látott Érmellék-
re, és akik elsősorban saját zsebük degeszre 
tömését, mintsem a közösség érdekeit tartják 
szem előtt. 

folytatása a 2. oldalon

– Január 12-én az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) hagyományos újévköszöntő fo-
gadásán Tőkés László elnök, európai parla-
menti képviselő a Partiumi Autonómia Évének 
nyilvánította az idei esztendőt, és a régió szim-
bólumainak elkészítését, valamint az önrendel-
kezésről szóló népszavazáshoz szükséges aláírá-

sok összegyűjtésének előkészítését irányozta elő. 
Történt azóta valami ez ügyben?

– A Partiumi Autonómiatanács azért jött 
létre tavaly, hogy az koordinálja és segítse a 
Partium területén élő magyar identitású lakos-
ság önazonosságának a megőrzését és meg-
erősítését, az önrendelkezés eszmeiségének 
megismertetését, meggyökereztetését, kitel-
jesedését, hogy ösztönözze a partiumi terü-
leti autonómia, valamint az egységes Partium 
Régió létrehozásához kapcsolódó szakmai, 
politikai, mozgalmi hátteret, továbbá hogy 
minden rendelkezésre álló eszközzel segítse 
partiumi közösségünk és a partiumi nemzetek 
összefogását a közös célok megvalósításáért, 
és tegyen lépéseket a szimmetrikus kétnyel-
vűség kivívása érdekében. Tény, hogy a határ 
mentén, Nagyszalontától Szatmárnémetiig, 

szinte egy tömbben, a magyar nyelvterület 
közvetlen folytatásában él mintegy négyszáz-
ezer nemzettársunk. Kézenfekvő tehát, hogy 
a partiumi magyarok közösségét is megille-
ti a Románián belül kivívható önrendelkezés 
legmagasabb foka, a területi autonómia. Tel-
jesen természetes, hogy nemcsak a mintegy 
hatszázezer székelyföldi magyar küzd az ön-
rendelkezés ezen formájáért, hanem mi par-
tiumiak is. Teljesen világos, hogy a két auto-
nómiamozgalom nemhogy egymás kárára 
lenne, hanem éppen ellenkezőleg, kiegé-
szítik egymást és motiváló erővel hathatnak 
egymásra. Jelenleg minket, partiumiakat kell 
munkára ösztönözzön a székelyföldiek ered-
ménye. 

folytatása a 3. oldalon



CSILLAGOS HÍREK

HISZÜNK ERDÉLYBEN!

2 2014/1.

Történt ugyanis, hogy Béres Csabát, Szé-
kelyhíd polgármesterét 2014. január 4-én az Ér-
olaszi határában található Natura 2000-es ter-
mészetvédelmi területen tetten érték, amint 
több közmunkással irtatta a fiatal erdőt. Az en-
gedély nélküli kitermelés következménye egy 
több tízezer négyzetméteres letarolt terület és 
becslések szerint kb. 30 ezer lej értékű kiter-
melt fa. A falopást már egy jó ideje folytathat-
ták, hiszen nem egy nap műve ez a hatalmas 
tarvágás. Jellemző módon, a dologból nem le-
hetett volna botrány, ha véletlenül nem irtják 
ki az egyik szociáldemokrata önkormányzati 
képviselő területéről is a fákat, aki mozgósítva 
kapcsolatait, tévériporterek és a környezetvé-
delmi hatóság embereinek kíséretében vonult 
ki a helyszínre. Az ügy még több kérdést vet 
fel azáltal, hogy a szóban forgó 12 és fél hek-
táros területet – Béres Csaba állítása szerint – 
a székelyhídi római katolikus plébániától vette 
bérbe (korábban ő maga juttatta vissza az 
egyháznak a restitúciós folyamatban), és mint 
kiderült, a plébánosnak azt mondta, hogy ott 
csupán bozótos van, melyet ki kell irtani. 

Egyelőre válasz nélküli kérdés, hogy mit ke-
restek az irtáson az önkormányzat közmun-
kásai (az ún. segélyesek), mint ahogyan az is, 
hogy ugyanezen területen miért dolgozott 
az önkormányzat munkagépe. Az is kérdés, 
hogy a Béres-tanyán felhalmozott hatalmas 

mennyiségű rönkfa innen származik-e, vagy 
esetleg más „bozótosból”? 

Tekintettel arra, hogy a tettenérést video-
kamerával is rögzítették, komoly gondban 
lehetnek a Fekete Sas-palota RMDSZ-es jo-
gászai: vajon ezúttal hogyan mossák tisz-
tára bajba került polgármesterüket? Egyet 
azonban bizton megállapíthatunk – még 
mielőtt mást mondanának Béres Csaba fe-
lettesei –, most sem azért vizsgálódnak a ha-
tóságok egy RMDSZ-es politikus ellen, mert 
az magyar, hanem mert lopni még Romániá-
ban is bűn. Béres persze a pártsajtónak rögtön 
azt nyilatkozta: politikai lejáratás folyik ellene 
a románok részéről, az RMDSZ ellenzékére 
mutogat, pedig Székelyhídon még az ellenzék 
is nagyrészt magyarokból áll.

Ilyen körülmények között világos, miért 
állnak fenn Székelyhídon a jelenlegi állapo-
tok, miért nincsenek új munkahelyek, továbbá 
miért kerülik a várost a befektetők, ha a pol-
gármester mással sem foglalkozik, mint saját 
és családja gazdagodásával. A helyiek egyéb-
ként azt is jól tudják, hogy az utóbbi időben 
a polgármester Székelyföldtől az Egyesült Ál-
lamokig a fél világot bejárta, de a hivatalában 
csak ritkán lehetett vele találkozni. (A helyis-
merettel rendelkezők szerint a várost amúgy 
is a befolyásos Kiss Sándor Elek „polgármes-
teri tanácsadó” vezeti, akit viszont a megyé-
től irányítanak Kiss Sándor és Szabó Ödön 
RMDSZ-elnökök.) 

Mivel a fentebb leírt eset csupán a jéghegy 
csúcsa, a Néppárt azt kérdezi Béres Csabától:

– Miért csak a botrány kirobbanása után, 
2014. január 20-án jelent meg a városháza 
honlapján a múlt év májusában keltezett va-
gyonnyilatkozata? (Az önkormányzat honlap-
ja amúgy annyira elhanyagolt, elavult, hogy 
az információk zöme hároméves, még a 2012-
ben megválasztott tanács összetétele sincs 
rajta, a képviselők vagyonnyilatkozatáról, élet-
rajzáról, elérhetőségéről nem is beszélve. A 
folyton utazgató polgármester nyilván kisebb 
gondja is nagyobb a köz tájékoztatásánál.)

– Miként lehetséges, hogy közmunkásokat 

és önkormányzati munkagépeket dolgoztat a 
saját mezőgazdasági területein?

– Kinek a nevén szerepel a székelyhídi vár 
melletti mezőgazdasági telep és hogyan kap-
csolódik Béres Csaba rokonságához?

– Hogyan adhattak ki erre a telekre építési 
engedélyt, ha a középkori vár régészeti védö-
vezetében van?

– Igaz-e, hogy Kágyán is vásárolt egy lakóin-
gatlant a közelmúltban?

– Igaz-e, hogy a város hulladékgazdálkodá-
sával megbízott cég helyi vezetőjévé a saját 
testvérét neveztette ki?

– Hány hektár mezőgazdasági területet 
bérel és művel bokros polgármesteri teendői 
mellett?

– Igaz-e, hogy a székelyhídi, Nagylétai úti 
terményátvevő ponton neki a „közrendű” pol-
gárok előtt, soron kívül fizetik meg a termé-
nyeit? 

– Székelyhíd jelenlegi állapotát figyelembe 
véve, hat év hivatalban töltött idő után jó pol-
gármesternek tartja-e magát?

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 
szervezete közleményében így fogalmazott: 
„A fentiek mihamarabbi tisztázásának remé-
nyében és az Érmellék szebb jövendőjébe 
vetett bizalommal várjuk a mihamarabbi vá-
laszokat. Továbbá egyet megígérhetünk, az 
újabb ügy minden részletét nyomon fogjuk 
követni, és nem fogjuk hagyni, hogy ezt az 
ügyet is szőnyeg alá söpörhessék.”

Egyelőre nagy a csend az illegális fakivágá-
sok, a természetkárosítás, a hivatali visszaélés 
s a többi feltételezett bűncselekmény vagy 
kihágás ügyében Székelyhídon.

Mi lesz veled...

Lesújtó jelentés, tulipánosokkal
Beigazolódtak az előzetes aggodalmak: az Európai Bizottság által a 

román igazságügyi reform és a korrupcióellenes harc helyzetéről készített 
országjelentés elmarasztalja Bukarestet, amiért a honatyák megpróbálták 
akadályozni a korrupcióellenes szervek munkáját. A dokumentum pozití-
vumokat is említ, szokás szerint megdicséri a korrupció elleni harc főszerep-
lőit, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztályt (DNA) és az Országos Fedd-
hetetlenségi Ügynökséget (ANI), és kiemeli az alkotmánybíróság szerepét 
is a jogállam megóvásában. Elmarasztalja ugyanakkor a parlamentet a 
Büntető Törvénykönyvnek a képviselőház által decemberben elfogadott 
módosítása miatt, amely kiiktatta a közszereplők sorából a választott tiszt-
ségviselőket, ami minden igazságügyi szerv részéről kemény bírálatokat 
váltott ki, mivel szerintük ezzel megnehezítették, hogy a korrupcióellenes 
hatóságok eljárást kezdeményezzenek a honatyák korrupciós ügyeiben.

Ilyen körülmények között gyenge azon politikusok érvelése, akik a jelen-
tés pozitív megállapításait próbálják kiemelni. Azok ugyanis szinte kivétel 
nélkül olyan intézmények tevékenységére vonatkoznak, amelyek ellen a 
balliberális kormányoldal – néha ellenzéki, így RMDSZ-es támogatással is 

– valóságos hadjáratot folytatott. Az alkotmánybíróság pozitív kontextus-
ban való megemlítése is jelzésértékű, hiszen a taláros testület köszörülte ki 
a parlament által ejtett csorbát, amikor egyhangú szavazással megsemmi-
sítette a vitatott Btk.-módosítást.

A jelentés súlyos megállapítást tartalmaz, mivel megfogalmazza az EB 
kételyeit Bukarest eltökéltségével kapcsolatosan a korrupcióellenes küzde-
lem és az igazság függetlenségének biztosítása terén. Ez az egész ország 
megítélését rontja, nem csak a törvényhozásét. Az igazságügyi reformok 
késlekedésére és a korrupcióellenes harc terén megtett, visszafordíthatat-
lan intézkedések hiányára hivatkozva a nyugat rendszeresen megvétózza 
Románia schengeni csatlakozását. 

Érdemes megemlíteni, hogy a közfelháborodást keltett törvényhozói 
suskus, amely ún. szupermentelmi jogot biztosított volna a politikusoknak, 
bírta az RMDSZ teljes támogatását. Szabó Ödön és Cseke Attila bihari kép-
viselők is fenntartások nélkül szavazták meg maguknak és társaiknak a ki-
váltságos jogi státust, az igazságszolgáltatás fölé helyezve önmagukat.

folytatás az 1. oldalról

A székelyhídi városháza
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folytatás az 1. oldalról

– Azért vannak különbségek is…
– A székelyföldiek autonómiamozgalma 

jó néhány évvel előttünk jár. Ennek egyik fő 
oka, hogy a lakosság gondolkodásmódjának 
szerves eleme az önálló területiség, hiszen 
a történelem folyamán a székelység – rövi-
debb időszakoktól eltekintve – mindig is ren-
delkezett az autonómia valamilyen formá-
jával, 1966-ig még a kommunista Románián 
belül is. Ezért 1990 óta folyamatosan a közbe-
széd tárgya e terület önrendelkezése. Nálunk 
gyökeresen más a helyzet, hiszen a Partiu-
mot mint földrajzi-kulturális egységet a tria-
noni határmegvonás élesztette fel. A Partium 
(„a Részek”) elnevezés az erdélyi fejedelem-
ség idejében keletkezett, és azokat a területe-
ket jelölte, melyek a fejedelemséghez tartoz-
tak, de eredetileg nem voltak a Király-hágótól 
keletre fekvő Erdélyi Vajdaság részei, hanem 
„partium Regnum Hungariae”, azaz a Magyar 
Királyság részei voltak. Így lett használatos ez 
az elnevezés 1989 után a mai Bihar, Szatmár, 
Szilágy, Máramaros és részben Arad megyék 
képezte területre. Mivel e területek nem alkot-
tak a történelem folyamán olyan szerves egy-
séget, mint a Székelyföld székei, a lakosság-
ban sem alakult ki olyan szoros kötődés ehhez 
a történelmi régióhoz. Ebben áll a Partiumi Au-
tonómia Tanács első nagy feladata, tudatosíta-
ni a partiumi magyarságban, hogy egyazon 
régió lakosaiként nemcsak a közös hagyomá-
nyok és a földrajzi közelség köt össze minket, 
hanem létkörülményeink hasonlóságából fa-
kadóan érdekeink is közösek és a megoldások 
is közösek.

– Itt jön be a képbe a románság, amely ma 
már itt is többségben van.

– Hát ez is különbség a Székelyföldhöz 
képest, ahol a legkedvezőtlenebb területi defi-
níció esetén is 60% a magyarság aránya, míg a 
Partiumban – akárhogy is határozzuk meg te-
rületét – legtöbb 30% a magyarok aránya. Ez a 
tény előre rögzíti azt, hogy a Partiumban a ro-
mánsággal egyetértésben lehet csak  regioná-
lis célokat elérni. És itt kell tisztázni egy fontos 
különbséget a Partium régió önállósága és a 
partiumi magyar autonómia között. A Partium 

régiót a már felsorolt öt megye alkotja, illetve 
Bihar és Szatmár teljes egészében, míg Szilágy, 
Arad és Máramaros bizonyos részei tartoznak 
a történelmi és földrajzi értelemben vett Parti-
umhoz. E területnek, mint ahogyan az ország 
többi történelmi régiójának, helyi törvényho-
zást és az adók „itthontartásával” komoly for-
rások felett rendelkező helyi költségvetést kell 
elérnie. A német modellt kell átvennünk, Né-
metország szövetségi állam, ahol a tartomá-
nyok az államigazgatás majd minden területén 
önállóságot élveznek. A Néppárt vonatkozó 
tervezete szerint ilyen értelemben Partium 
olyan státussal bírna, mint Bukovina vagy Dob-
rudzsa. Ez a helyi románság érdeke is, hiszen 
Bukarest az ő adójukat is éppen úgy beszedi 
és elpazarolja vagy preferenciálisan osztogat-
ja, ahogyan a miénket. A „román” Belényes-

be ugyanolyan rossz út vezet, mint a „magyar” 
Margittára. Ez a közös nevező. Amiben nincs 
azonosság az ország egyéb régióihoz képest, 
az az, hogy a Partium kétnyelvű régió, így a 
magyar nyelvet kötelező módon hivatalossá 
kell tenni a régión belül. Ebből a különbségből 
következik, hogy a Partium régión belül létre 
kell hozni a Partiumi Magyar Autonóm Terü-
letet, hiszen a régió keleti fele román több-
ségű, a nyugati fele magyar többségű. Itt a ma 
Olaszországhoz tartozó Dél-Tirol (ol. Trentino–
Alto Adige) példáját tudjuk alkalmazni, ahol 
az egységes tartományon belül, mely önálló 
parlamenttel rendelkezik, autonóm státussal 
bír a német többségű északi megye, Bozen 

(ol. Bolzano). Külön megoldást kell kidolgoz-
nunk nagyvárosaink helyzetének rendezésé-
re, hiszen a Ceauşescu-diktatúra szisztemati-
kus betelepítései miatt ma már valamennyi 
megyeközpontban kisebbségbe szorultunk. 
A körvonalazódó megoldás alapja a brüsszeli 
modell, ahol az eredeti flamand lakosság mára 
7%-ra szorult vissza a francia ajkú közösség-
hez képest, mégis a metropoliszban – sajátos 
jogállásának köszönhetően – a flamand közös-
ség és nyelv az élet minden területén egyenlő 
a vallonnal. Az Európai Unió fővárosának 
példája alapján kell tehát kidolgozni a partiu-
mi városok sajátos jogállását garantáló norma 
tervezetét.

– Addig is milyen lépések megtétele sürgős?
– Azoktól tanulni, akik előttünk járnak, nem 

szégyen. A székelyföldi autonómiamozgalmak 
ismertségének egyik oka a sokkal erősebb 
helyi identitástudat; rá kell ébresztenünk a 
határ menti magyar lakosságot, hogy együvé 
tartozunk és partiumi magyarnak lenni büsz-
keség. Közös szimbólumokra van szükség, 
melyek kifejezik összetartozásunkat. Gondol-
junk csak arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács 
által elfogadott székely zászló milyen erőtel-
jes jelképpé vált a Székelyföld autonómiaküz-
delmében. A Partium számára is el kell fogad-
nunk egy közös zászlót és címert, melynek 
megalkotása a létező helyi jelképrendszer fel-
használásával természetesen szakemberek 
dolga. Hatalmas munka vár ránk, hogy a ro-
mánság körében is lebontsuk az autonómia-
formákkal kapcsolatos előítéleteket, ezért tá-
jékoztató munkánkat nem csak a magyarság 
körében kell folytatni. Politikai szövetségese-
ket kell keresnünk ügyünk mellé, mindenkép-
pen fontos lenne, ha az RMDSZ is felhagyna a 
„merjünk kicsik lenni” politikájával, és végre el-
fogadná, hogy hosszútávon csakis az önren-
delkezés, a széleskörű helyi autonómiafor-
mák jelentenek megoldást, és nem a bukaresti 
mutyizás. Továbbá szükséges lesz a nagyvi-
lág számára is hírül adni, hogy a Partium ma-
gyarsága saját maga akarja irányítani sorsát, és 
ehhez egy partiumi autonómia-nagygyűlést 
kellene szervezni. Természetesen siker akkor 
lesz, ha mi magunk is akarunk javítani sorsun-
kon, éppen ezért az autonómia ügye minden 
partiumi magyar ügye, tágabban véve pedig 
az teljes magyar nemzet ügye, egyben meg-
maradásunk záloga.

2014 a Partiumi Autonómia...

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

Január utolsó hétvégéjén együttes elnöksé-
gi ülést tartottak Torockón az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt vezetői. Megerősítették a két szer-
vezet értékelvű stratégiai partnerségét és 
egyeztették az idei esztendő kiemelt esemé-
nyeivel kapcsolatos terveiket. Hivatalosan is 
megerősítették: a május 25-i európai parla-
menti választásokon közös képviselőjelöltjük 
Tőkés László, és legfontosabb célként jelöl-
ték meg azt, hogy az EP-képviselő folytathas-
sa a hét évvel ezelőtt megkezdett munkáját. 

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 Brüsszelbe. 

Az együttes ülés részvevői, meghallgat-
va a Néppárt elnöke, Toró T. Tibor helyzetér-
tékelését, tudomásul vették, hogy a választá-

si együttműködésre vonatkozó javaslataikat az 
RMDSZ vezetői rendre elutasították, világossá 
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.
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Sáros az érmihályfalvi önkormányzat
A képviselő-testület megkérdezése és 

tanácsi határozat nélkül osztja a közpénzt 
Érmihályfalva önkormányzata. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt képviselői a Számvevő-
székhez fordulnának. Csomortányi István, 
az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 
elnöke és Czeglédi Júlia, a Néppárt színe-
iben mandátumot nyert négy mihályfal-
vi önkormányzati képviselő egyike egy 
nagyváradi sajtótájékoztatón hívta fel a 
figyelmet az érmelléki város elöljáróinak 
néhány mesterkedésére.

Tanácsi határozat nélkül osztják a köz-
pénzt az RMDSZ-közelieknek 

A helyi tanács gazdasági bizottságának 
2014. január 8-i gyűlésén derült ki, hogy a 
Pro Valea lui Mihai – Érmihályfalváért Egyesü-
let, amelynek elnöke Oláh Sándor, az RMDSZ 
városi szervezetének egyik vezetője, a kép-
viselő-testület által jóváhagyott 40 ezer lej 
helyett 81 ezer lejt kap. A Nyíló Akácot szerve-
ző egyesület még csak kérvényt sem nyújtott 
be több pénz igénylésére, nemhogy tanácsi 
határozat született volna a döntésről. A Nép-
párt-frakció tiltakozására Nyakó József polgár-
mester azt válaszolta, hogy a 349 ezer lejes kö-
zösségi keretösszegből jut az egyesületnek is. 
Mindeközben a tanács olyan néppárti határo-
zattervezetet söpört le az asztalról, mely a kis-
nyugdíjasok támogatását célozta. Bár a sze-
gényebbek megsegítésére tehát nem jut, és 
a város úszik az adósságban, motorversenyre 
25 ezer lejt, kick-boxra (afféle bunyóra) 15 ezer 
lejt, a teljesítményszegény Unirea sportklub 
támogatására 136 ezer lejt költ az érmihályfal-
vi önkormányzat. Amúgy a sportklub könyve-
léséért a helyi tanács gazdasági bizottságának 
elnöke felel… 

Telekértékesítés áron alul az RMDSZ-köze-
lieknek 

2013 a telekeladások éve volt Érmihályfal-
ván, és úgy tűnik, 2014-ben is folytatódni fog 
az értékesítés. Egy 2,67 hektáros közművesí-
tett, közúti és vasúti hozzáféréssel rendelkező 
ipari telephelyet négyzetméterenkénti 3 eurós 
áron adott el az önkormányzat az Agrotex Kft.-
nek, annak a vállalkozásnak, amely 84 ezer lej 
támogatást nyújtott a már említett Pro Valea 
lui Mihai – Érmihályfalváért Egyesületnek. 
Ezzel egy időben az RMDSZ-es többségű helyi 
tanács szokatlan feladattal bízta meg a kultu-
rális egyesületet: kövezze le az eladott telep-
hez vezető Malom utcát.

Magánszemélyeknek 7-től 20 euróig terjedő 
összegekért adja el az önkormányzat a földte-
rületek négyzetméterét, a baráti cég bagóért 
jutott a majd háromhektáros telekhez.

Kétszer fizetnek a szemétszállításért 

Érmihályfalva abban a „kiváltságos” hely-
zetben van, hogy két hulladékkezelő szolgál-
tatóval is szerződésben áll, így a helyiekkel 

kétszeresen fizettetik meg a szemétszállítást. 
A Florisal Kft.-vel meglévő szerződés értel-
mében 4,88 lej/fő áron szállítják el a háztar-
tási szemetet a város határában – egyébként 
egy természetvédelmi területen – működő 
hulladékkezelő telepre. Az önkormányzat egy 
második szerződést is kötött az ASA Servicii 
Ecologice céggel, amely 5,54 lej/fő áron viszi 
el a szemetet. Bár Nyakó József polgármester 
még tavaly szeptemberben azt mondta a ta-
nácsülésen – és erről jegyzőkönyv is készült 
–, hogy nem fogják a pluszköltséget a lakos-
sággal kifizettetni, mégis az új évben egy ér-
mihályfalvi lakos 10,37 lej/fő szemétszállítá-
si díjat köteles fizetni. Ez az összeg átlagban 
kétszer annyi, mint amennyit egy Érmihály-

falvához hasonló nagyságú város lakója fizet. 
Ráadásul nem is szükséges az itteni szemetet 
Nagyváradra szállítani, hiszen a város saját hul-
ladékválogatóval  és -kezelővel rendelkezik, 
értelemszerűen kevesebbet kellene fizetniük 
az itt élőknek. Mivel minderről nem született 
tanácsi határozat, a Néppárt-frakció kikérte az 
ezzel kapcsolatos teljes dokumentációt az ön-
kormányzattól, azonban nem kapta meg.

Mindezek tükrében joggal feltételezhető, 
hogy az RMDSZ uralta érmihályfalvi önkor-
mányzat a közpénz-machinációk és a korrup-
ció melegágya, ami miatt az Erdélyi Magyar 
Néppárt Bihar megyei szervezete azt fontol-
gatja, hogy a Számvevőszékhez fordul.  

Nyakó mellébeszél

A sajtótájékoztatót és a sajtóbeli híradáso-
kat követőn Nyakó József polgármester egy 
szánalmas nyilatkozatban próbálta „meg-
támadottként” kieszközölni a közvélemény 
szimpátiáját, de a ténykedését firtató egyet-
len kérdésre, felvetésre sem reagált. Az EMNP 
megyei szervezete egy közleményben leszö-
gezte: személyeskedés helyett nyílt, egyenes 
válaszokat vár azokra a kérdésekre, amelyek 
a polgármester és az RMDSZ vezette önkor-
mányzat mesterkedéseit firtatták. A Néppárt 
emlékeztetett: Érmihályfalván az elmúlt két 
évtized a lemaradás, az elszalasztott lehető-
ségek és a korrupciógyanús ügyek jegyében 

telt. 1990 óta a várost folyamatosan az RMDSZ 
vezette, így a felelősséget bármennyire is sze-
retnék másra hárítani, azt nyilvánvalóan nem 
lehet. A jelenlegi polgármester, Nyakó József 
– aki az elmúlt évtizedben a helyi RMDSZ 
elnöke volt – sikertelenül próbálja eljátszani a 
ma született bárány szerepét, hiszen éppúgy 
felelős a város rossz helyzetéért, mint párttár-
sai. Éppúgy felelős azért, hogy a jobb sorsra 
érdemes városban szégyenszemre a mintegy 
hatvan utcából csupán négy van leaszfaltoz-
va, mint ahogyan azért is, hogy pártja szinte 
kilátástalanul eladósította a települést, nin-
csenek munkahelyek, egyetlen egy közműbe-
ruházást sem tudtak végigvinni, romokban a 
helyi egészségügy, és sorolhatnánk. Munkájuk 

eredménytelensége teremtette azt a helyze-
tet, hogy ma Érmihályfalván – mint ahogyan 
egy demokráciában illik – van ellenzékük, és 
vannak olyanok, akik másképpen gondolkod-
nak, másképp látják a város jövőjét. Sőt, a helyi 
Néppárt-szervezet révén olyan ellenzéke van, 
amely – ahogyan a demokrácia játékszabá-
lyai megköveteli – ellenőrző szerepet tölt be 
a helyi gazdálkodásban, és nem hagyja, hogy 
néhány pártkatona kénye-kedve szerint osz-
togasson, költekezzen és uralkodjon. Bizony, 
a demokrácia és szabadság szabályait még 
tanulni kell. Szokni kell annak a gondola-
tát, hogy nem mindenki ért egyet a magukat 
mindent tudónak feltüntető vezetőkkel. Még 
Nyakó Józseffel sem. Persze az ő személyét 
nem kell különösebben bemutatni a helyiek-
nek, hiszen meglehetősen szabados beszéd-
stílusát és modorát a helyiek jól ismerik, mint 
ahogyan azt is tudják róla, milyen hűségesen 
szolgálta a pártot ‚89 előtt, csak épp akkor egy 
másikat. Ilyen körülmények között nem cso-
dálkozunk a mihályfalvi témákat tárgyaló saj-
tótájékoztatónkra adott hisztérikus hangú 
közleményén. Annak személyeskedő, komoly 
sértéseket tartalmazó hangneme a megfogal-
mazót minősíti, főként annak fényében, hogy 
azokat nagyrészt egy hölgy ellen irányozta.”

A közlemény emlékeztetett: bár Nyakó pol-
gármester egyfolytában azt hajtogatja, hogy 
mindennel el tud számolni és minden kérdés-
re válaszol, ezt mégsem tette meg.
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Nagyszalontán küzdelmes évet zártak

Budapesti kiránduláson a Sebes-Körös völgyi gyerekek

Wass Albertre emlékeztek Szalontán

A karácsonyi ünnepeket megelőző héten 
tartottak évértékelőt az Erdélyi Magyar 
Néppárt szalontai szervezetében, több mint 
félszázan vettek ezen részt. Balogh János 
elnök felelevenítette a 2013-as év fontosabb 
eseményeit: a néppártos csapat önkéntes hoz-
zájárulásával sikerült kialakítani és megnyitni a 
Kossuth utcai székházat; részt vettek a maros-
vásárhelyi autonómiatüntetésen; egy lelkes 
csapattal kivették részüket a magyarországi 
árvízvédelemből; elősegítették a nagyszalon-
tai kutyamenhely létrehozását; öregbítették 
a hajdúváros hírnevét a békéscsabai kolbász-
fesztiválon; ott voltak az október 23-i buda-
pesti békemeneten, és még megannyi jeles 
eseményen, ezekről rendre beszámolt a Csilla-
gos Hírek is.

Az évzáró eseményen a köröstárkányi 
Gábor Ferenc volt a vendég, aki két tavaly 
megjelent könyvét mutatta be: az „Életem vi-
harának emlékére” című a szerző azonos nevű 
nagyapja visszaemlékezéseit tartalmazza, 
az „Egy falu, melynek nem látni mását” című 

pedig egy tárkányi monográfia-kísérlet. Ma-
gánkiadásba megjelent köteteiről Gábor el-
mondta: miközben a múlt megörökítésére tö-
rekszik, arra biztat, hogy ne hunyjunk szemet 
a történelem igazságtalanságai, a magyar-
ságunkon esett sebek, a nemzetünk ellehe-
tetlenítését veszélyeztető jelenségek fölött. 
Micsoda időket élt át Köröstárkány? Dúltak a 
háborúk, ártatlan embereket vittek vágóhídra, 
éhínség és járvány aratott, megtorlás, kisem-
mizés, elüldözés, marakodás – és mégis meg-
maradt a falu, a közösség, máig magyarnak. 

Az est karácsonyváró hangulatát verssel, 
énekléssel húzták alá a részvevők. A Minta fi-
ataljai kitűnő bográcsossal örvendeztették 
meg a részvevőket – tudtuk meg Sára Péter 
tudósításából.

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács Sebes-Körös völgyi 
tagsága egy különleges adventi ajándékkal 
kedveskedtek a térség magyar gyermekeinek: 
egy budapesti kirándulás élményével. Nyolc 
településről – Élesdről, Révről, Feketeerdőről, 
Örvéndről, Pusztaújlakról, Mezőtelegdről, Pó-
salakáról, Mezőtelkiről – jelentkeztek gyere-
kek a felhívásra, így az eredetileg 55 fősre ter-
vezett kirándulás 100 fősre duzzadt.  Múlt év 
december 7-én Élesdről és Újlakról indultak el 
az autóbuszok az országhatár felé a gyerekek-
kel és az őket kísérő felnőttekkel. Ismerkedés-
sel, nagyon jó hangulatban telt az út, a gye-
rekek nagyon szemfülesek voltak: mindenre 
rácsodálkoztak, és sokat fényképeztek már 
utazás közben is. Budapestre érkezve kapkod-
ták a fejüket, mert semmit nem akartak kihagy-
ni, mindent megörökítettek. 

Az Országházban készséges, a gyermekek 
minden kérdésére türelmesen válaszoló ide-

genvezető kalauzolta körbe a csapatok, a va-
dászteremben Rónaszéki Keresztes Mónika 
fideszes országgyűlési képviselő fogadta sze-
retettel a bihariakat. Szívhez szóló beszédében 
az egy nemzethez való tartozást hangsúlyozta.

Következett a Fővárosi Nagycirkusz varázsla-
tos világa, öröm volt látni a gyerekek boldog-
ságát, amint egész lényükkel átélték a két és 

fél órás játékot, parádét a zsonglőrök, artisták, 
idomárok, bűvészek, bohócok, mágusok uni-
verzumában.

Az esti hazainduláskor az autóbuszokba fel-
szállókat a Mikulás ajándékcsomagjai várták. A 
vidám társaság stílusosan a Himnuszt énekelve 
hagyta el a magyar fővárost.

Január 8-án, Wass Albert (1908–1998) születésének évfordulóján az EMNP nagyszalontai szer-
vezete a Minta ifjúsági szervezet tagjainak közreműködésével emlékestet tartott a párt székhá-
zában. Balogh János helyi Néppárt-elnök köszöntötte a megjelenteket, aki elöljáróban elmond-
ta: egy olyan életrajzi filmet vetítenek le, amelynek segítségével közelebbről megismerhetik az 

erdélyi otthonát elhagyni kényszerült Wass Albertet. A Minta 
fiataljai – Balogh Csilla megyei elnök, Horváth Zoltán nagy-
szalontai elnök, Fodor Attila alelnök, valamint Kovács Ádám – 
az erdélyi író, költő egy-egy versének előadásával tették em-
lékezetessé az összejövetelt. A levetített film által a részvevők 
megismerhették az arisztokrata származású Wass Albert 
életpályáját, a szülőföldhöz való ragaszkodását. Mint ismere-
tes, a második világháború után Wass már nem várta meg 
Észak-Erdély újbóli román elfoglalását, hanem úgy döntött, 
végleg elhagyja szülőföldjét. Az emigrációban sem feledte 
el Erdélyt, írói munkásságával és közéleti tevékenységé-
vel Amerikában is népe sorsának jobbításáért küzdött. Írói 
munkásságát az erdélyi táj és az ott élő emberek sorsa ha-
tározta meg – ez adja az utókor okulására alkotott, páratlan 
értékű műveinek lényegiségét. Pelók Gabriella nyugalma-
zott tanárnő Wass A bujdosó imája című kötetéből olvasott 
fel költeményeket. Végezetül röviden megemlékeztek a 250 
évvel ezelőtti madéfalvi tragikus események áldozatairól is. Csilla és Zoltán

A szalontai néppártosok segítik, ahogy tudják, 
Böjte Csaba Szent Ferenc Alapítványának 

árváit. A Sarkadi úti otthonnak tavaly előtt 
tűzifát szereztek, 2013-án nyarán a nagyváradi 

Szent László Napokra utaztatták őket, aztán 
két mázsa kukoricával járultak hozzá az  

otthon gazdaságában nevelt sertések  
etetéséhez. A Minta fiataljai példát vettek: 

karácsony előtt ruhaneműeket, élelmiszert 
gyűjtöttek és adtak át az alapítvány  

neveltjeinek.
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 
szervezeteinek képviselői ünnepélyes 
keretek között búcsúztatták a 2013-as esz-
tendőt. Az év végi számadás mellett alkal-
mat teremtett a jövőbeli célok megfogal-
mazására, valamint a területi szervezetek 
közötti szorosabb együttműködés kialakí-
tására.

Az ünnepi beszédek rendjén Csomortá-
nyi István Bihar megyei elnök az építkezés 
évének nevezte az elmúlt esztendőt, mely 
során három irodával bővült a szervezet iroda-
hálózata. Külön öröm, hogy az érmelléki Bihar-
diószeg mellett két szórványosodó vidéken 
is székhelyet tudtak nyitni: Élesden, valamint 
Nagyszalontán. A mozgalmas esztendő ered-
ményei között Csomortányi István a civil szer-
vezetek munkáját, a falugazda egyesületek 
megalakulását, illetve a Minta ifjúsági szerve-
zet önszerveződését emelte ki. A sikerek között 
a Bihar megyei elnök megemlítette a tamáshi-
dai Árpád-kori romtemplom megmentésére 
irányuló terveket, a Bélfenyéren építendő kul-
túrházat, valamint az Érselénden felavatandó 

ifjúsági házat. Mindezek együttesen mutatják, 
hogy a választási megméretkezéstől mentes 
„hidegbéke” évében is lehet építkezni, ha van 
akarat és civil összefogás. 

Szilágyi Zsolt, a Néppárt országos alelnöke 
beszédében kifejtette: jó érzéssel tölti el, hogy 

a régi ismerősök mellett ennyi új arcot is látni a 
Néppárt Bihar megyei képviselői között. Ez azt 
mutatja, hogy egyre növekszik az autonómi-
áért síkra szállók tábora – vélekedett Szilágyi. 
Hozzátette: a Néppárt egy eszköz arra, hogy 

egy emberibb életet teremtsünk magunknak, 
és ehhez elengedhetetlen az, hogy saját ke-
zünkbe vegyük sorsunk irányítását. A legfőbb 
kérdés az, hogy meg tudjuk-e állítani azokat a 
negatív folyamatokat, amelyek közösségünket 
veszélyeztetik, és meg tudjuk-e valósítani az 
autonómiát. Ez egy olyan ügy, amiért érdemes 
küzdeni – szögezte le Szilágyi. 

Zatykó Gyula, partiumi régióelnök arra hívta 
fel a figyelmet köszöntőjében, hogy a követke-
ző év semmiben sem lesz könnyebb, mint az 
idei, és arra kérte a területi szervezetek képvi-
selőit, hogy tegyenek meg mindent a környe-
zetükben, hogy egy élhetőbb jövőt teremtse-
nek közösségük számára.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében 
Nagy József Barna partiumi régióelnök, va-
lamint Török Sándor Bihar megyei elnök kö-
szöntötte a mintegy százharminc meghívot-
tat. Mindketten hangsúlyozták: a megkezdett 
munkát folytatni kell, annál is inkább, mivel 
még hosszú az út az autonómiáig. Meg kell 
ismertetni az emberekkel mindazt, amit el 
akarunk érni, hogy szélesebb körű támoga-
tottsága legyen autonómiaküzdelmünknek – 
vélekedtek.  

A köszöntők után az első alkalommal meg-
szervezett évzáró bál vacsorával, az ünnepi 
hangulathoz méltó kötetlen beszélgetéssel és 
tánccal zárult.

Évértékelőt tartottak a sajtónak  
a bihari Néppárt női elöljárói

Évzáró bált is tartott  
a megyei szervezet

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei 
szervezete által összehívott egyik év végi saj-
tótájékoztatón az elmúlt egy év fontosabb tör-
ténéseit összegezték a párt női elöljárói. Cso-
mortányi István megyei elnök bevezetésében 
kifejtette: a női képviselet a Néppárt esetében 
nem csak mellébeszélés és nem kampánysz-
logen, sőt nem is csak pótcselekvés a „pozitív 
diszkrimináció” jegyében.

Az élesdi Kálmán Gabriella nyitotta meg 
a beszámolók sorát, ismertetve az általa el-
nökölt fiókszervezet megalakulásának körül-
ményeit. Megtudhattuk: idén szeptember-
ben alakultak, irodájukat októberben avatták 
fel. Azóta munkájuk főleg a honosításra és a 
választási regisztrációra irányult, mindemel-
lett igyekeznek segíteni azoknak is, akik más 
ügyekben fordulnak hozzájuk. Megalakulá-
suk óta egyre csak nő a munkásságuk iránti 
érdeklődés, az emberek igénylik a személyes 
kapcsolat ápolását – tudatta a jogász. Végül 
a Mikulás-napi kirándulásukról szólt, melynek 
keretében mintegy száz szórványban élő 
gyermek és felnőtt tett látogatást Budapes-
ten, ahol az Országházat és a Fővárosi Nagycir-
kuszt is felkeresték. 

Czeglédi Júlia, az érmelléki iroda ügyinté-
zője főleg karitatív tevékenységüket ismer-
tette. A közelmúltban nagy értékű, tartós élel-
miszerekből álló csomagokkal, valamint egy 
mosógéppel támogatták a mintegy harminc 
gyermeknek otthont nyújtó gálospetri gyer-
mekotthont. A Minta ifjúsági szervezet mi-

hályfalvi vezetője, Bató Tímea – a Bihar megyei 
Néppárt támogatásával – hetente iskola utáni 
felkészítőket tart az otthon lakói számára. 
Czeglédi Júlia beszámolt az EMNT-irodában 
szervezett kulturális tevékenységekről, vala-
mint tanácsosi munkájáról is. Érmihályfalván 
sokan élnek nehéz körülmények között – ezt 
tapasztalja a rendszeres családlátogatások al-
kalmával. 

Jobbágy Emese, a Szent László Egyesület 
elnöke, az EMNT ügyintézője a vidéken meg-
szervezett bábelőadás-sorozatról, illetve a 
más civil szervezetekkel való közreműködés 
által megvalósult Szent László Napokról szólt. 
Újságírói kérdésre leszögezte: a városalapító-
nak emléket állító nagyszabású rendezvény-
sorozatot 2014-ben is megszervezik. 

Balogh Csilla, az EMNT-iroda nagyszalontai 
vezetője és a Minta megyei elnöke kifejtette: 
a honosítás iránt mutatkozó nagy érdeklődés-
nek köszönhetően havonta tartanak konzuli 
napot a májusban felavatott irodájukban. 

A Mintának tizennégy szervezete van Bihar 
megyében, és jó kapcsolatokat ápol a Békés 
megyei Fidesz ifjúsági szervezetével, a Fideli-
tas-szal. 

Végül Rhédey Emília székelyhídi Nép-
párt-elnök vette át a szót, aki tanácsosi tevé-
kenységéről szólva megemlítette: a pénzügyi 
és a kulturális bizottság tagja, ugyanakkor a 
civil szervezetek kezdeményezéseit felkaroló 
biztosságban is munkálkodik. A frissen alakult 
helyi Minta-szervezet számára is sikerült támo-
gatást szereznie. Közigazgatásilag öt település 
tartozik Székelyhídhoz, ami sokszor megnehe-
zíti munkájukat, illetve azt, hogy mindenhova 
eljussanak. A jövőben ezeken a településeken 
is megalapítják a helyi Néppárt-szervezeteket. 
A két éve alakult székelyhídi szervezet irodájá-
ban elsősorban honosítást végeznek – közölte, 
majd hozzátette: a jogi és földügyi tanácsadá-
soknak is helyszínt biztosít a hivatal, amelyet 
szívesen bocsát a fiatalok rendelkezésére is.
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Feléledőben a gazdálkodói 
önszerveződés az Érmelléken

Ajánlat kisgazdáknak Dél-Biharban 

Az érmelléki mezőgazdaság, illetve a 
korszerű családi gazdálkodás megszilárdí-
tása és fejlesztése érdekében tavalyi meg-
alakulása óta az Érmelléki Gazdák Egye-
sülete (ÉGE) több rendezvényt szervezett 
a térség gazdái számára. Ezek sorába il-
leszkedik a január végén megtartott ér-
mihályfalvai gazdafórum, továbbá az a ta-
nulmányi út, amelynek célja a budapesti 
agrárgépi kiállítás (Agromash Expo) volt.

Mintegy hatvan érmelléki gazda vett részt 
a gazdaegyesület által szervezett gazdafóru-
mon Érmihályfalván. A helyi gazdák mellett Ér-
keserű, Szalacs, Ottomány, Érköbölkút, Érsem-
jén, Érselénd és Albis képviselte magát. 

Csomortányi István, az ÉGE ügyvezető 
elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: elfo-
gadhatatlan, hogy huszonnégy évvel a rend-
szerváltozás után is ilyen nehéz helyzetben 
vannak az erdélyi magyar gazdák. A támogatá-
si rendszer hiányosságai vagy az adórendszer 
egyre fokozódó terhei miatt az itthoni gaz-
dáknak esélyük sincs elérni az európai uniós 
színvonalat. Csomortányi elmondta: a gazdák 
munkájának megkönnyítésére összesen húsz 
kistérségi gazdaegyesületet hoztak létre a 
Székelyföldtől a Partiumig. Így alakult meg az 
Érmelléki Gazdák Egyesülete is, mely néhány 
hónap alatt több magas színvonalú eseményt 
bonyolított le. Végezetül kifejtette: a gazda-
egyesületeket minden eszközzel támogató 
Erdélyi Magyar Néppárt teljes mellszélesség-
gel kiáll családi gazdálkodók érdekei mellett – 
a nagyüzemi mezőgazdaság ellenében. 

Ványi Attila semjéni gazda a gazdaegye-
sület alapszabályzatát ismertette a jelenlé-
vőkkel, majd a kukorica vetőmagokról tartott 
előadást. A szalontai Balogh János falugazdász 
a pályázati lehetőségekről beszélt. A további-

akban szó esett a baktérium alapú biotrágyák 
működéséről, az intenzív uborkatermesztés-
ről, Hegedűs Attila aranyérmes mihályfalvi 
borász pedig az érmelléki szőlészetről tartott 
előadást. 

Szombaton a gazdák – mintegy ötvenen 
– Budapestre, az Agromash Expora látogat-
tak, ahol több száz modern mezőgazdasá-
gi gépet tekinthettek meg. Mivel többségük 
nem volt még hasonló kiállításon, az újdon-
ság erejével hatott a különböző gépek megte-
kintése. „A kínálat széles volt: a néhány hektá-
ros földterülettel rendelkező gazdák számára 
éppúgy megtalálhatók voltak a kis erőgépek, 
mint egészen a több ezer hektárral rendelkező 
nagyvállalkozók igényét is kielégítető csoda-
masinák. Közöttük öttől-hatszáz lóerős, külön-
böző márkájú traktorok, mind talajművelés-
re, mind betakarításra alkalmasak. Mindezek 
mellett kis- és kéziszerszámok széles válasz-
tékát is kínálták a magyar és külföldi gyártók 
egyaránt. Azzal a tanulsággal tértünk haza, 

hogy érdemes tájékozódni a gazdálkodásban 
használható legújabb technikai vívmányok 
felől, és korszerűségre kell törekedni nálunk is” 
– tudósította lapunkat Sára Péter. 

A gazdaegyesület következő gyűlésén lehe-
tőség lesz csatlakozni a társulás munkájához 
mindazoknak, akik érdeklődnek a kistermelés 
és családi gazdálkodás iránt. 

Január közepén az Erdélyi Magyar Néppárt 
nagyszalontai székházában gazdatalálkozót 
tartottak Balogh János falugazdász, a párt 
helyi elnöke szervezésében. Balogh elmondta: 
a múlt év szeptemberében indították be a ro-

mániai falugazdász programot, amelynek ke-
retében székelyföldi, partiumi és bánsági ter-
melőket segítenek, Dél-Biharban pl. a magyar 
földműveseket, állattartókat, gazdálkodókat 
szólítja meg. 

Az idei első találkozón Pethő András ter-
meltetési igazgató a kor követelményeinek 
megfelelő uborkatermesztésről szóló tájé-
koztatójában elmondta: a magyarországi, 
tyukodi telephelyű Szatmári Konzervgyáruk-
kal előnyös szerződéskötést kínálnak, amely 
integrált, kedvező feltételeket biztosít a ter-
melőnek. A szerződő félnek biztosítania kell 
egy megfelelő termelőterületet, a saját mun-
kaerejét, szorgalmát, és nem utolsósorban a 
hozzáértését. „A mi gyárunk minden anyagi 
költséget fedez, amely a megfelelő eljárású 
uborkatermesztést beindítja. Továbbá figye-
lemmel kísérjük a termelő első lépéseit, és 
minden segítséget megadunk a modern ter-

mesztési technológiák zökkenőmentes bein-
dításához – jelentette ki az igazgató 

Az ülés második felében Tőtős Tibor Sándor 
mezőgazdasági tanácsadó a nagyváradi Natur 
Kft. képviseletében biotermékük előnyeiről 
tartott tájékoztatásában elmondta: a cél az, 
hogy környezetünkkel ne hadban, hanem „ba-
rátságban” éljünk. Baktérium–gomba keve-
réküket a talajba juttatva, az hozzájárul a nit-
rogén lekötéséhez a levegőből, valamint az 
elhasznált növényi részek lebontásában játszik 
szerepet, meggyorsítván azt. Továbbá nitro-
gén segítségével káliummá és foszforrá alakít-
ja a tarlómaradványokat, s bizonyos mikroele-
mek kialakulásában is fontos szerepet játszik. 
Egy másik készítményük az algakivonat, ami 
elősegíti a növények virágképződését és el-
lenállóságát, lombtrágyakivonatuk pedig a 
termény minőségét javítja, valamint annak be-
érését segíti elő. 
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Regisztráltassunk  
a magyarországi választásokra!

Mint ismeretes, a 2014. április 6-i magyar-
országi törvényhozási 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 ál-
lampolgárokként mi is részt veszünk a vá-
lasztáson!Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) – mint a magyar kormány stratégi-
ai partnere az egyszerűsített honosítási eljá-
rásban – felhívja a figyelmet: a választási név-
jegyzékbe vétel azok számára is kérhető, akik 
még nem kapták kézhez anyakönyvi kivonata-
ikat, de már letették 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 még 
lehet regisztrálni, fontos, hogy ne hagyjuk ezt 
az utolsó pillanatra. Kérünk mindenkit, lehető-
leg március 15-ig regisztráljon, hogy szavaz-
hasson azokra, akik méltók az erdélyi magya-
rok 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 
jegyében éljünk a regisztrációval, hogy mi, az 
anyaországtól elszakított magyarok Trianon 
után először vehessünk részt a magyar Or-
szággyűlés megválasztásában. 

Nagy József Barna,
az EMNT partiumi régióelnöke

December 8-án az élesdi templombúcsún a  
Kolozsvári Visszhang diákkórus is szolgált. Útjukat 
és fellépésüket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Sebes-Körös völgyi tagsága finanszírozta. Molnár 

Botond karmester, Andreea Alexievici orgonista és a 
közel harmincfős kórus lenyűgözték előadásukkal az 

ünneplőket.


