
HISZÜNK ERDÉLYBEN!

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi régióelnöke egy 
felmérés eredményét ismertette február 13-i délelőtti sajtótájékoztató-
ján a Bihar megyei magyar sajtó képviselőivel.

„Közélet és kultúrafogyasztás Nagyváradon” címmel 2013-ban 
végezte el a Bálványos Intézet az EMNP megrendelésére a közvéle-
mény-kutatást. Az erről készült jelentésből megtudhatták az újságírók, 
hogy az adatfelvétel 2013. november 15. és december 15. között zajlott, 
a célpopuláció a bihari megyeszékhely magyar nemzetiségű, válasz-
tásra jogosult (tehát 18 év fölötti) állandó lakossága volt. 604 főt sike-
rült kikérdezni, az eredmények 95%-os valószínűséggel, 4 százalékos 
hibahatárral érvényesek. A mintavétel során a településen belül vélet-
lenszerűen választottak ki utcákat, figyelembe véve, hogy az adott ut-
cákban hányan laknak, a magyar háztartásokat keresték, majd nemi és 
életkori kvóta alapján választották ki a megkérdezetteket. A kérdező-
biztosok munkáját telefonon ellenőrizték.

Zatykó felhívta a figyelmet arra, hogy a felmérés kérdéseinek nagy 
része azt kutatta, hogy mennyire elégedett a váradi magyar lakosság a 
közállapotokkal, a város fejlődésével, a pártok és politikusok működé-
sével, de képet szerettek volna kapni arról is, hogy milyen a polgárok 
közérzete és melyek az elvárásaik, igényeik, opcióik. Néhány konklú-
zió: a megkérdezettek mindössze 31%-a elégedett a város fejlődésé-
vel; a legsúlyosabb problémának a közéletben a korrupciót ítélik; csak 
a polgárok 40%-a gondolja úgy, hogy romlott a magyarság helyze-
te 2012 nyara óta, amióta nincs magyar alpolgármester, 13 percentjük 
nem is hallott e kudarcról. A megkérdezettek legtöbbje úgy véli, hogy 
a magyar elöljáróknak munkahelyteremtéssel, a kisebbségi jogok biz-

tosításával (pl. a hivatali magyar nyelvhasználatéval), a fiatalok itthon 
tartásával, a történelemhamisítás megakadályozásával, az anyanyelvű 
oktatás bővítésével és színvonalának emelésével kell foglalkozniuk. A 
válaszadók több mint fele ítélte fontosnak azt, hogy a választott képvi-
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2014 a Partiumi Autonómia Éve

Egyre népszerűbb az EMNP 

BESZÉLGETÉS CSOMORTÁNYI ISTVÁNNAL, A PARTIUMI AUTONÓMIATANÁCS ELNÖKÉVEL
– 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

folytatása a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

selők magyarul beszéljenek a tanácsüléseken, 
és csak 4 százalékuk szerint nem lényeges ez.

A pártok működéséről kiderült, hogy a 
Néppárt nagyváradi szervezetének tevékeny-
ségét a megkérdezettek nyolcvan százalé-
ka ismerte, kétharmaduk elégedett is vele. Az 
RMDSZ tevékenységének ismertsége valami-
vel nagyobb, de csak 45 százaléknyian vannak 
vele megelégedve. Azok körében, akik ismerik 
a két Váradon működő magyar párt munkáját, 
az RMDSZ-ével valamivel kevesebben elége-
dettek, mint a Néppártéval. Összességében a 
válaszadók fele nincs megelégedve a pártok-
kal. Vezetőik közül a tulipánosok ismertebbek 
a csillagosoknál, viszont ellenszenvesebbek 
is utóbbiaknál. A legkevésbé rokonszenves 
magyar politikus Kiss Sándor RMDSZ-elnök, a 
legszimpatikusabb Cseke Attila, aki vélhetően 
rövid miniszterségének köszönheti ismertsé-
gét, amely vetekszik a Biró Rozáliáéval. Utóbbi 
még Kissnél is ismertebb, viszont Csekénél va-
lamivel kevésbé rokonszenves.

Zatykó Gyula, aki az EMNP egyik orszá-
gos alelnöke, elégedetten nyugtázta, hogy a 
magyar lakosság szavazási hajlandósága rela-
tíve magas, 70 százalékuk elmenne voksolni, 
ha most lennének az önkormányzati válasz-
tások. Sajnos a fiataloknak csak 40 percent-
je tartaná ezt fontosnak. A biztos szavazók 47 
százaléka az RMDSZ-re, 33 százaléka a Nép-
pártra adná voksát, 15 százalékos a bizonyta-
lanok aránya. A szövetség másfél év alatt el-
vesztette támogatóinak egyötödét, a néppárt 
pedig megduplázta számukat – mutatta egy 
másik grafikon.

Arra a kérdésre, hogy kérték-e már vagy 
tervezik-e kérni a magyar állampolgárságot 
a már meglévő román mellé, a válaszolók-
nak a négyötöde mondott igent. A legérde-
keltebb csoportok a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők (65% igényelte, 25% tervezi), a fi-
atalok (55%, valamint 29%), valamint a szín-
magyar baráti társasággal rendelkezők (60%, 
valamint 24%). A legkevésbé érdekelt csopor-
tok az időseké (39% nem tervezi kérvényez-
ni), az alapfokú végzettséggel rendelkezőké 
(32%), valamint az etnikailag vegyes társaság-
ba járóké (28%). A magyar állampolgárságot 
is igénylőknek a magyarországi választáso-
kon való részvételi hajlandóságát vizsgálva ki-
derült, hogy az közepes, a célcsoport mintegy 
34%-a nyilatkozta azt, hogy biztosan részt 
venne az országgyűlési választásokon, 36% 
nem szeretne részt venni. A legnagyobb rész-
vételi hajlandóságot az idősek (61%), valamint 
a Néppárt-szimpatizánsok (52%) mutatnak. A 
választásra jogosult RMDSZ-szimpatizánsok-
nak csak 28%-a nyilatkozta, hogy szavazna.

Az autonómiához és politikai mobilizáci-
óhoz való viszonyulást firtató kérdésre vá-

laszolók 81%-a venne részt népszavazáson, 
62% aláírás-gyűjtésen, 32% tüntetésen, 16% 
tagadná meg a közpénz befizetését, 14% 
venne részt ülősztrájkon és 9% területek önké-
nyes elfoglalásában. A  megkérdezettek 11%-a 
egyik tevékenységtípusban sem venne részt, 
míg 14 százalékuk a felsoroltak közül legalább 
négy akcióban is szerepet vállalna bármilyen 
„magyar ügy” érdekében.

A megkérdezett magyarok valamivel több 
mint fele elégedett Nagyvárad kulturális éle-
tével, viszont aggasztó, hogy egytizedük meg 
sem tudja ítélni azt, mert nem ismeri és nem 
vesz benne részt. A magyar elöljáróktól, po-
litikusoktól csak a közösség egyötöde várja 
el, hogy foglalkozzon a kultúra támogatásá-
val, és még kisebb az aránya azoknak, akik 
épített örökségünk védelmét tőlük várnák el. 
A közösségi életben ugyanakkor viszonylag 
kevesen vesznek részt, az emberek fele nyi-
latkozta azt, hogy többé-kevésbé rendszere-
sen jár templomba, 48 százalékuk magyar tár-
saságban szórakozik, 36 százalékuk elmegy a 
március 15-ei rendezvényekre, színházba csak 
minden huszadik váradi magyar jár rendszere-
sen, a tudományos-kulturális előadások iránt 
csak minden ötödik mutat érdeklődést, a civil 
szervezetek pedig csupán a közösség egytize-
dét képesek megszólítani.

Ami a városlakók közérzetére irányuló kér-
désekre adott válaszokból konklúzióként 
leszűrhető, az az, hogy a kulturális életen kívül 
viszonylag sokan elégedettek az utcák, terek, 
parkok állapotával, a sportolási lehetőségek-
kel és a tömegközlekedéssel, ellenben nagyon 
kevesen a fiatalok helyzetével, a lakáshely-
zettel, az idősekkel való törődéssel, a hiva-
tali ügyintézéssel, a magyar nyelvhasználat-
tal a közéletben és hivatalokban, valamint a 
köztisztasággal. Az utak állapotát, a parkoló-
helyek és bicikliutak hiányát, a rendet és köz-
biztonságot sokkal többen mondták prob-
lematikusnak, mint ahányan a városközpont 
felújítását, átrendezését vagy az elkerülő utak 
megépítést szorgalmazták.

Az alelnök mintegy következtetésként osz-
totta meg az újságírókkal azt a véleményét, 
hogy a Néppárt és annak egyes, amúgy sokat 
dolgozó vezetői talán nem eléggé ismertek a 
váradiak körében, de ez természetes, hiszen az 
elmúlt negyedszázad szinte csak az RMDSZ-ről 
szólt, amely országos, megyei és helyi szinten 
többször is hatalmi helyzetből politizált. A 
fiatal EMNP pozitív megítélése viszont annál 
örvendetesebb és ígéretesebb.

Egyre népszerűbb... 

A felmérést kiértékelő összefoglalót kivetítették és elemezték azon az újesztendei 
találkozón is, amit a Néppárt váradi szervezete tartott a Lorántffy-központban
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Vá-
lasztmánya február 22-én Székelyudvarhelyen 
három stratégiai dokumentumot fogadott el a 
párt önkormányzati képviselőinek tevékeny-
ségéről, a Mikó Imre-tervre alapuló gazdasá-
gi programról, valamint a szervezetépítésről. 
A Választmány elfogadott egy öt pontos Zá-
rónyilatkozatot, amely a Néppárt álláspontját 
összegezi az ukrajnai helyzettel, az alkotmány-
módosítással, a magyarországi választások-

kal, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal való 
stratégiai partnerséggel, illetve a március 10-i 
Székely Szabadság Napjával kapcsolatban.

A Néppárt európai választási stratégiájáról 
elfogadott választmányi határozatot Toró T. 
Tibor ismertette másnap a médiával. Miután 
az RMDSZ elutasította az összefogást biztosí-
tó választási koalíciót, és eldöntötte, hogy kü-
lönutasként, egyedül, saját jele alatt indul az 
EP-választáson, a Néppárt az erdélyi és parti-

umi magyar közösség iránt érzett felelőssége 
tudatában nem kíván részese lenni egy olyan 
folyamatnak, amelynek eredménye akár brüsz-
szeli képviseletünk elvesztése is lehet, ezért 
nem állít önálló jelöltlistát az európai parla-
menti választásokon – mondta a pártelnök. Az 
EMNP ugyanakkor megerősítette álláspont-
ját, miszerint Tőkés László a legalkalmasabb a 
magyar autonómiatörekvések európai képvi-
seletére. „Ezért az Erdélyi Magyar Néppárt Or-
szágos Választmánya azt javasolja a Néppárt 
védnökének, fogadja el a nemzet minisz-
terelnöke, Orbán Viktor által vezetett Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség felkérését, és annak 
csapatában induljon a 2014-es európai parla-
menti választásokon” – áll a választmányi ha-
tározatban.

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...

Tőkés László Fidesz-listán 
indulását javasolja a Néppárt
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Biharpüspökiért meneteltek

Nem diszkrimináció? Dehogynem!

„Szemetet, hulladéktározót, salakport, lég-
szennyezést már megkaptunk. Mi vár még 
ránk?”, „Körgyűrűt Püspökinek! Ki a teher-
forgalommal Püspökiből!”, „Mi is adózói 
vagyunk Nagyváradnak, Biharpüspöki többet 
érdemel!” – ilyen és ehhez hasonló mondatok 
virítottak a tüntetők tábláin november 20-án 
azon a demonstráción, amelyet az Erdélyi 
Magyar Néppárt szervezett Nagyvárad észak-
nyugati részében, annak érdekében, hogy az 
önkormányzat egy terelőutat minél előbb 
megépíttessen, ami kivezetné a teherforgal-
mat Biharpüspökiből.

A mintegy félszáz tüntető a Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
székhelyétől indult, ami Püspöki főutcájá-
nak Oncsa-telepi torkolatában áll, és a teher-
forgalom útvonalának mentén vonult végig 
egészen a püspöki vasútállomásig, csendőrsé-
gi biztosítással.

Útközben a püspöki lakosok elpanaszolták 
problémáikat a menetben részt vevő EMNP-s 
politikusoknak, köztük a párt városi és megyei 
elnökének. Mint elhangzott, nagy gondot 
okoz, hogy a teherforgalom miatt beremeg-
nek és megrepedeznek a főút mentén fekvő 
házak falai, az ablakokat nem lehet kinyitni a 
szmog és por miatt, és zavaróan hangosak a 
csattogó kanálisfedők is, amelyeket szintén 
nem egy ilyen teherforgalom bírására tervez-
tek.

Az egyik magyar tévéadóban látott riport-
ban a televíziós stáb riportere elmondta: 
„Olyan nagy a zaj, hogy alig halljuk egymás 
hangját, amikor a helyieket mindennapi bosz-
szúságukról, az itt áthaladó E671-as, Váradot 
Szatmárnémetivel összekötő országútról fag-
gatjuk. A ház tulajdonosa az egyre növekvő 
repedéseket mutatja.” Megszólaltatták Fodré 
Lajos biharpüspöki lakost: „Nekünk van itt elől 
két szoba, de hátul lakunk a feleségemmel, 

mert nem lehet itten pihenni, aludni a zajtól. 
Arról nem is beszélve, hogy a kanálistetők ál-
landóan csattognak.” A riporter megjegyezte: 
„Kamionból és a sebességkorlátozást túllépő 
más járműből most sincs hiány. Bár ki van téve 
imitt-amott a 30 km/óra korlátozást jelző tábla, 
a kamionosok fittyet hánynak erre.” Megszó-
laltatták Anca Sast, a Nagyváradi Polgármes-
teri Hivatala egyik szóvivőjét is: „A házak 4-8 
méter távolságra vannak az úttesttől, a sebes-
séget 50 kilométeresre maximálja a törvény 
lakott területen, a polgármesteri hivatal most 
nem tervez itt újabb befektetést. Hosszú 
távon elképzelhető, hogy körgyűrűt építünk 
a forgalom elterelésére.” A megyeszékhely-
nek ez az egyedüli sűrűn lakott része, amelyen 
a teljes észak-dél és észak-kelet irányú belföl-
di és nemzetközi forgalom átrobog – emlékez-
tet a riporter, majd Csomortányi István megyei 
Néppárt-elnöknek nyújtja a mikrofont: „Nem 

lehet ezt szó nélkül hagyni. Hogyha a helyi-
eket megkérdezi bárki, elmondják, hogy itt 
zajszennyezés, porszennyezés, levegőszeny-
nyezés minden mennyiségben van, a túlsú-
lyos gépjárművektől repedeznek a házak falai. 
Mennek tönkre az épületek, értéküket vesztik, 
senki nem hajlandó semmit tenni ez ügyben.”

Kristófi Kristóf városi elnök emlékeztetett: 
bár összegyűjtöttek 1500 aláírást is a negyed 
lakóitól, a folyamodók választ sem kaptak az 
önkormányzattól. Az EMNP sürgetésére végül 
a polgármester félszájjal úgy reagált: ismerik 
és tudomásul veszik a püspökiek gondját, de 
még várniuk kell az ott lakóknak a megoldás-
ra. Csakhogy az adófizető polgárok nem a 
politikusok mandátumának lejártára várnak, 
hanem mielőbbi intézkedésre. A tüntetéseket 
addig folytatják, amíg az önkormányzat haj-
landó lesz velük szóba állni és tehermentesíte-
ni a féltucat kilométer hosszú főutcát.

A Bihar Megyei Magyar Jogvédő Bizott-
ság két néppártos tagja,, Kristófi Kristóf és 
Bősze László valamint Kolozsi Árpád ügyvéd 
éppen egy évvel ezelőtt magánszemélyek-
ként beadvánnyal fordultak a megye prefek-
tusához, illetve a Diszkriminációellenes Orszá-
gos Tanácshoz a nagyváradi Bajor Andor utca 
nevének botrányos megváltoztatása ügyében. 
Mint ismeretes, a váradi önkormányzat bele-
ment abba, hogy a Váradőssi déli szélén ta-
lálható, 2002 óta az író nevét viselő utcácskát 
egy évtized múltával nevezzék át Veteranilor 
utcának, miután az ott lakók többsége kije-
lentette: nem szeretné és nem ért egyet azzal, 
hogy az utcájuknak Boján Ándor (így!) vagy 
bármilyen más magyar neve („nume ungu-
resc”) legyen. Ilie Bolojan polgármester sietett 
a lakók kedvébe járni, utasításokat adott, a 
román többségű képviselő-testület pedig ha-
tározattal sietett a polgármesternek pitizni. A 
Bajor Andor utcát átkeresztelték azzal, hogy 

majd egy Biharpüspökiben található utca 
kapja a váradi születésű író nevét. De a város 
térképén és utcanévjegyzékében mind a mai 
napig nincs Bajor utca…

A prefektus nem támadta meg a magya-
rellenes tanácsi határozatot, a volt RMDSZ-ak-
tivista, Asztalos Csaba elnökölte Diszkrimi-
nációellenes Országos Tanács (CNCD) pedig 
mindenki megdöbbenésére hónapok múltán 
úgy döntött, hogy nincs szó semmiféle hát-
rányos megkülönböztetésről. A jogvédők el-
fogadhatatlannak tartják e hozzáállást az 
ügyhöz. Véleményük szerint a hatóságoknak 
kötelességük az egyértelmű diszkriminációval 
szemben fellépni, és mindent megtenni azért, 
hogy a kisebbséghez tartozó adófizető polgá-
rok jogai ne sérüljenek. Az eset azért is aggasz-
tó, mert precedenst teremthet, és félő, hogy 
más, magyar elnevezésű utcán lakó románok 
is hasonló – vagy még ennél is durvább – ké-
résekkel állnak majd elő. A jogvédő bizottság 

képviselői a Bihar Megyei Törvényszékre adták 
a CNCD-t, a nagyváradi polgármesteri hivatal 
és helyi tanácsot, kérve az ebben az ügyben 
hozott határozatok és intézkedések semmissé 
tételét.
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Beigazolódtak az előzetes aggodalmak: az 
Európai Bizottság által a román igazságügyi 
reform és a korrupcióellenes harc helyzetéről 
készített országjelentés elmarasztalja Buka-
restet, amiért a honatyák megpróbálták aka-
dályozni a korrupcióellenes szervek munká-
ját. A dokumentum pozitívumokat is említ, 
szokás szerint megdicséri a korrupció elleni 
harc főszereplőit, az Országos Korrupcióelle-
nes 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 közszerep-
lők sorából a választott tisztségviselőket, ami 
minden igazságügyi szerv részéről kemény bí-
rálatokat váltott ki, mivel szerintük ezzel meg-
nehezítették, hogy a korrupcióellenes hatósá-

gok eljárást kezdeményezzenek a honatyák 
korrupciós ügyeiben.

Ilyen körülmények között gyenge azon po-
litikusok érvelése, akik a jelentés pozitív meg-
állapításait próbálják kiemelni. Azok ugyanis 
szinte kivétel nélkül olyan intézmények tevé-
kenységére vonatkoznak, amelyek ellen a bal-
liberális kormányoldal – néha ellenzéki, így 
RMDSZ-es támogatással is – valóságos hadjá-
ratot folytatott. Az alkotmánybíróság pozitív 
kontextusban való megemlítése is jelzésér-
tékű, hiszen a taláros testület köszörülte ki a 
parlament által ejtett csorbát, amikor egyhan-
gú szavazással megsemmisítette a vitatott 
Btk.-módosítást.

A jelentés súlyos megállapítást tartalmaz, 
mivel megfogalmazza az EB kételyeit Bukarest 
eltökéltségével kapcsolatosan a korrupcióel-
lenes küzdelem és az igazság függetlenségé-
nek biztosítása terén. Ez az egész ország meg-

ítélését rontja, nem csak a törvényhozásét. Az 
igazságügyi reformok késlekedésére és a kor-
rupcióellenes harc terén megtett, visszafor-
díthatatlan intézkedések hiányára hivatkozva 
a nyugat rendszeresen megvétózza Románia 
schengeni csatlakozását. 

Érdemes megemlíteni, hogy a közfelhábo-
rodást keltett törvényhozói suskus, amely ún. 
szupermentelmi jogot biztosított volna a po-
litikusoknak, bírta az RMDSZ teljes támoga-
tását. Szabó Ödön és Cseke Attila bihari kép-
viselők is fenntartások nélkül szavazták meg 
maguknak és társaiknak a kiváltságos jogi 
státust, az igazságszolgáltatás fölé helyezve 
önmagukat. Lapzártánk előtt, február 17-én a 
baloldali többség ismét RMDSZ-es segédlettel 
akadályozta meg, hogy a képviselőház eleget 
tegyen az Országos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály kérésének, és megvonja egy korrupcióval 
gyanúsított szociáldemokrata képviselő men-
telmi jogát.

Új alkotmányra és új szövetségre van szükség

Kormányon vagy ellenzékben?

Lesújtó jelentés, tulipánosokkal

A romániai nemzeti közösségeket érintő al-
kotmánymódosítási javaslatok egy része még 
a parlamenti különbizottságban elbukott, a 
testület szűrőjén „átcsúszó” – a közösségi au-
tonómia intézményrendszerére garanciát 
amúgy sem jelentő – módosításokat pedig az 
Alkotmánybíróság nyilvánította alkotmányel-
lenesnek. Ezek a fejlemények immár nyilván-
valóvá teszik: az önmagát demokratikus jog-
államnak tekintő Románia az egységes és 
homogén nemzetállamiság eszméjére hivat-
kozva visszautasít minden olyan jogállami 
kezdeményezést, amely a nemzeti közössé-
gek tagjait kiemelné a másodrendű állampol-
gárok sorából, és következetesen ellehetetle-
níti az érdekérvényesítés jogállami eszközeit.

Szomorúan állapítható meg, hogy a kis 
lépések politikáját követve az erdélyi magyar 
közösség bukaresti képviselete az utóbbi 
negyed évszázadban nem tudott áttörést 
elérni a közösségi érdekérvényesítésben. A 
titkos, konjunkturális egyezségek módszere, a 
kijárásos érdekérvényesítési út, a kamarillapo-

litika ismételten zsákutcának bizonyult, talán 
egyetlen tartós „eredménye” a politikai kép-
viselet monopolhelyzetének megszilárdulása, 
de ez – amint látszik – nem elegendő sem az 
autonómia közjogi kereteinek megteremtésé-
hez, sem a többség és kisebbség viszonyának 
normalizálásához.

Gyökeres változásra van tehát szükség. Az 
erdélyi magyar politikai szervezeteknek el kell 
kezdeniük a tényleges és hatékony egyezte-

téseket, amelyek végpontja csak a közösség 
lehető legszélesebb körű támogatását élvező 
hatékony együttműködés lehet. Ezt a külön-
böző magyar politikai szervezeteket összefo-
gó – nem szervezeti, hanem elvi és cselekvési 
– egységet kell megteremteni, amely egyrészt 
demokráciát és egyensúlyt hozna a közössé-
gen belül, másrészt erős, egységes és legitim 
támogatottságú fellépést eredményezne a 
román állammal való kapcsolatban.

A közösségünket érintő alkotmánymódo-
sítási javaslatok elvetése pedig azt jelzi: hely-
zetünk tartós rendezése a jelenlegi alkotmány 
keretei között nem lehetséges. Új alkotmány-
ra van szükség, ehhez pedig új szövetség kell 
– a közösség és politikai képviselői, valamint az 
erdélyi magyar politikai szereplők között egy-
aránt.

Az Erdélyi Magyar Néppárt készen áll az 
egyeztetésre.

Toró T. Tibor,
az EMNP elnöke

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. Nemrég viszont a 
politikai alelnök Borbély László –akinek a kor-
rupciós ügyeiben nem nyomozhatnak a bű-
nüldöző szervek, mivel a képviselőház több-
ségi szavazattal elutasította a kiadatását 
– kijelentette, hogy az RMDSZ nem készül kor-
mánytényezővé válni. Ezt viszont nehéz ko-
molyan venni, mert eddig mindig könnyű volt 
Katát táncba vinni. 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.
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A jövő városa

Felhívás adakozásra

– A Kós Károly által 1921-ben megfogalmazott 
Kiáltó szóban álló korparancs és elhatározás volt 
ZATYKÓ GYULA néppárti régióelnök program-
jának mottója két évvel ezelőtt, amikor elindult 
az önkormányzati választásokon: „Dolgoznunk 
kell, ha élni akarunk és akarunk élni, tehát dol-
gozni fogunk.” A polgármester-jelölti program 
címe egyébként ,,Az élhető Várad” volt, ebből 
az egyik pontban a jövőre mutatva hosszú távú 
ipari fejlesztési és innovációs terv kidolgozását 
szorgalmazta. Miért, most nem létezik ilyen? – 
kérdeztük a volt polgármesterjelölttől.

– Véleményem szerint a hosszú távú terve-
zés a mindenkori polgármester és csapata leg-
fontosabb tevékenysége kell, kellene legyen. 
Az infrastrukturális fejlesztésnél már olyan 
tervet mutattunk be, melynek megvalósításá-
hoz több mandátumra van ugyan szükség, de 
ha megvalósulna, akkor a város jövője szem-
pontjából rendkívül hasznos lehetne. Valami 
hasonló, hosszú távú elképzelésre van szükség 
a város ipari irányultságának kialakításában is. 
Sokat beszélünk a munkahelyteremtésről. A 
munkára való késztetés, a szakképzés és a mun-
kahelyteremtés szorosan összefügg. Előbb a 
nevelési és oktatási feladatokat kell megha-
tározni, majd ellátni. Ezért a szakoktatás és a 
hosszú távú ipari fejlesztés kéz a kézben kell 
járjon. Mégpedig figyelembe véve a település 
adottságait, a piaci igényt, el kellene döntse a 
város vezetése, hogy melyik iparág fejleszté-
se lesz a fő csapásirány (gépgyártás, elektroni-
ka, autóipar, könnyűipar, vegyipar stb.). Miután 
ez a döntés megszületett, az ipari parkokban 
főként, de nem kizárólag, ezeknek a típusú te-
vékenységeknek kellene helyet adni.

– Világos, hogy e hosszú távú fejlesztési tervet 

összhangba kellene hozni a szakközépiskolai és 
egyetemi munkaerő-képzéssel. Tehát egy táv-
latos oktatási stratégia kidolgozása is időszerű 
lenne?

– A tőke oda telepszik, ahol jól képzett mun-
kaerőt talál. Ha tudjuk, milyen irányú ipari fej-
lesztést akar meghonosítani a város, már 
időben ennek megfelelően indít szakképzést, 
fejleszt tanintézetet közép, illetve egyetemi 
szinten. Ezáltal nem diplomagyárat, hanem 
reális, az igényeknek megfelelő munkaerő-
képzést valósít meg. Nincs szükség jól képzett 
munkanélküliekre.

Nagyon hiányzik ilyen szempontból a reális 
piaci elvárásnak megfelelő magyar nyelvű 
szakiskolai képzés. Ebben a témában lenne 
tennivaló. A tanítást, tanrendet, a beiskolázá-
si számokat és a munkaerőigényt összhangba 
kell hozni. Ha ez időben megtörténik, át lehet 
állítani a képzést az ipar, a reálgazdaság elvárá-
sainak megfelelően.

– S ha már Váradot oktatási fellegvárnak 
hisszük és reméljük, akkor mit kellene tenni a 
magyar nyelvű képzésért, nevelésért?

– Szükségesnek tartjuk legalább két magyar 
tannyelvű szakközépiskola létrehozását, hiszen 
egyre nagyobb kereslet lesz a jól képzett, de 
nem túlképzett munkaerőre. Egy magyar 
gyermek a szakmát magyarul tudja a legjob-
ban  megtanulni. És az a legfontosabb, hogy 
ismerje jól a szakmáját. Románul közben meg-
tanulhat, a szakkifejezéseket románul is meg 
lehet tanítani, a versenyképesség növelése cél-
jából. Fontosnak tartjuk a gyakorlati órákat. A 
magáncégeket adókedvezményekkel lehetne 
ösztönözni az inas- és szakmunkásképzésben 
nyújtott támogatásra. Sok magáncég így akár 

,,ki is nézheti” magának a leendő ügyes mun-
katársat. Erdélyben amúgy elég rosszul áll a 
magyar tannyelvű műszaki felsőfokú képzés. 
A középiskolát magyarul végzők nehéz hely-
zetben vannak e téren is, hiszen jobbára csak 
román tannyelvű színvonalas műszaki egyete-
mekre nyerhetnek felvételt. Ott azután sokat 
birkóznak a szaknyelvvel. Ezért sok szülő már 
a középiskolában román tagozatra íratja a 
műszaki érdeklődésű gyerekét, megnyitva a 
nyelvi asszimiláció útját előtte. S ha ezt később 
vegyes házasság is tetézi, akkor már az identi-
tásvesztés következhet. Az ideális az, ha valaki 
a saját anyanyelvén szerezheti meg a leg-
magasabb szintű tudást, képesítést. Akár itt 
Nagyváradon is meg lehet oldani a folyamatos 
műszaki szakképzést a legfelsőbb szintekig. 
A jövő városában a gazdasági teljesítményt is 
csak tudásalapú társadalomfejlesztésre lehet 
építeni.

Az Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi szerve-
zetének két vezetőjét a hatóságok 600 lejre 
megbüntették, amiért 2013 februárjában Wass 
Albert-megemlékezést szerveztek Nagyvára-
don. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar 
megyei szervezete közösséget vállalva az 
Erdélyi Magyar Ifjak nagyváradi elnökségével 
és a pénzbüntetésre ítélt szervezőkkel, nagy-
váradi irodájában gyűjtést szervez.

Kérjük mindazokat, akik a magyar összefo-
gást és polgári engedetlenséget felvállalva, 
hozzájárulnak a pénzbüntetés kifizetéséhez, 1, 
5 és 10 banisokkal (ezekkel fizetjük ki a pénz-
büntetést!) keressék fel az EMNT nagyvára-
di irodáját, a Széles / Menumorut u. 23. szám 
alatt minden munkanap 9–17 óra között.

Wass Albert szavait szabadon idézve, tudjuk 
és valljuk, hogy „az igazság, bármit is csinál-
janak vele, tovább él, mint a csizma, amelyik 
rátipor”.

Nagy József Barna 
az EMNT Partiumi régióelnöke

Török Sándor
az EMNT Bihar megyei elnöke

Január végén négycsapatos rövid teremfocitornát rendeztek  a Szent László-gimnázium 
sporttermében az első alkalommal kiírt Spulnyik Lajos–Popa Emil Kupáért. A mérkőzők a

Váradért Baráti Társaság, az EMNP és Biharpüspöki I., illetve II. voltak. A körmérkőzéses 
tornát a püspökiek első csapata nyerte, második a Váradért Baráti Társaság (Szabó Csaba, 

Bődi János, Bika Tibor, Márton Attila, Csongvai Norbert, Szabó Tibor) lett, harmadik a 
Néppárt által hirtelenjében verbuvált csapat (Kristófi Kristóf, Moldován Lajos, Soós Félix, 

Virág Sándor, Halmi Attila, Dénes László).
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Az egykori nagyváradi Emília gőzhenger-
malom épületegyüttesének megmentésére 
tett egy utolsónak tűnő kísérletet az Erdélyi 
Magyar Néppárt, amikor a Kulturális és Örök-
ségvédelmi  Megyei Igazgatósághoz benyúj-
tott beadványban a Zárda utcai ipari műemlék 
sürgősségi védetté nyilvánítását kérte. Az il-
letékes hatóságnak a törvény értelmében 
három nap alatt kellett döntenie a ma már 
csak csupasz falakból álló Emília malom sorsá-
ról, amelyet időközben annak tulajdonosa félig 
lebontott és téglánként értékesíteni kezdett. 
Csomortányi István, az EMNP megyei vezetője 
egy sajtótájékoztatón kifejtette: nincsenek il-
lúziói azzal kapcsolatosan, hogy ezúttal sikerül 
műemlékké nyilváníttatni az ingatlant, ám ha 
nem sikerül megmenteni, akkor ezért azok a 
szakhatóságok és intézmények lesznek felelő-
sek – szám szerint hetet sorolt fel –, amelyek 
arra lettek volna hivatottak, hogy megvédjék 
legalább az 1989 után még megmaradt léte-
sítményeket.

 Az Emília malom épületének lebontását 
2011-ben kezdeményezte először a tulajdonos 
– aki ma szociáldemokrata megyei tanácsos –, 
mivel azonban az ingatlan a történelmi város-
központ részét képezi, a kolozsvári regionális 
műemlékvédelmi bizottság nem adta meg rá 
az engedélyt. Akkor a Sárközi Zoltán RMDSZ-
es tanácsos által vezetett Bihar megyei Mű-
emlékvédő Alapítvány kezdeményezte az 
épület védetté nyilvánítását, majd az érde-
keltek nyomására meghátrált, és megpróbál-
ta saját kérelmének visszavonását. Mindeköz-
ben a tulajdonos már illegálisan megkezdte az 
épület bontását, a Néppárt ekkor feljelentést 
tett a rendőrségen. Az utolsó akadály akkor 

gördült el a tulajdonos bontási szándéka elől, 
amikor 2013-ban a regionális műemlékvédel-
mi bizottság jóváhagyása nyomán Nagyvá-
rad önkormányzata megadta az engedélyt. 
Dacára a 2011-es műemlékké nyilvánítási ké-
relemnek, a művelődési minisztérium érdem-
ben soha nem foglakozott a kérdéssel, cinkos 
módon megvárta, amíg letelt a kérelem ikta-
tásától számított egy éves védettségi időszak. 
Hasonló módon lapított ez ügyben a Körösvi-
déki Múzeum is, amelynek feladata egyebek 
mellett az ipari műemlékek felleltározása és 
védelme is. Időközben már meg is érkezett 
a Néppárt beadványára az elutasító válasz a 
megyei kulturális igazgatóságtól, tehát folyta-
tódhat a bontás.

Az Emília malom ügye az állami műemlék-
védelmi intézmények teljes inkompetenciáját 
mutatja, ami azért is szomorú, mivel számos 
más műemlék sorsa pecsételődhet meg 
emiatt. Példaként említhetjük a vasútállomás 
melletti repülőhidat és a volt remízépületet, 
amelyek könnyen juthatnak az Emília malom, 
az egykori sörgyár vagy a néhai szesz- és élesz-
tőgyár sorsára.

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.

Évzáró bált is tartott  
a megyei szervezet

A székely és a fia keményen dolgozik. 
A mellettük levő fa alatt emberek ülnek, 
és a jó árnyékban isszák a sört. Erre a fiú 
odaszól az apjához:

– Édesapám, ez nem igazság, hogy mi 
itt dolgozunk, mint az állat, és ők a fa alatt 
jó hidegbe isszák a sört.

Erre a székely:
– Ne aggódj egy cseppet se, fiam, meg-

látod, mikor eljön a tél, mi ülünk a nagy hi-
degben és ők ülnek a nagy melegben.

 *

Az új román demokráciáról faggatják a 
székely bácsit:

– Hogy érzi magát ebben a rendszer-
ben?

– Jól.
– Kifejtené ezt bővebben?
– Nem jól.

*

Nagy hó van. Egy szőke nő fél órája 
követ egy hókotrót a kocsijával. A sofőr 
kiszáll, és megkérdezi, mit csinál.

– A férjem azt mondta, hogy nagy 
havazás esetén kövessek egy hókotrót.

– Ahogy gondolja, asszonyom. Most 
végeztünk a Bricostore parkolójával, és át-
megyünk az Auchanhoz.

HUMORVeszett fejsze nyele
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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


