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Mozgalmas, eseménydús év elé nézünk. 
Olyan eseményekről van szó, amelyek meg-
határozóan érinthetik az egész erdélyi magyar 
nemzeti közösséget, befolyásolhatják gyere-
keink és unokáink jövőjének alakulását.

Április 6-án a magyarországi országgyűlés 
tagjainak megválasztására kerül sor, majd má-
jusban az európai parlamenti választások kö-
vetkeznek, és az évet Románia államfőjének 
megválasztása zárja. A magyarországi válasz-
tás az egész magyar nemzet számára törté-
nelmi lehetőségeket rejt, hiszen 100 év után 
először élhetnek szavazati jogukkal a külön-
böző történelmi okokból a világban szétszó-
ródott és a Magyarországgal határos államok 
fennhatósága alatt élő magyarok milliói. 
Ezentúl szavazatainkkal mi is részt vállalha-
tunk a magyar nemzet határok fölötti egye-
sítésének programjából. Magyarország újra 
keblére öleli kirekesztett fiait. Közösen keres-
hetjük a legmegfelelőbb válaszokat nemze-
tünk sorskérdéseire. Hálával tartozunk e le-
hetőségekért a magyar parlamentnek és az 
Orbán Viktor által vezetett nemzeti kormány-
nak. Leghűebben úgy fejezhetjük ki köszö-
netünket a sors e nagyszerű ajándékáért, ha 
minél többen veszünk részt a magyarorszá-

gi választásokon, ha minél nagyobb számban 
élünk szavazati jogunkkal. 

Szilágy megyében 2013 szeptemberében 
indítottuk be a regisztrációt, amely az elején 
vontatottabban, később pedig egyre dinami-

kusabban és pontosabban haladt. Megyénk-
ben a honosított, illetve a visszahonosított 
magyar állampolgárok körülbelül ötven szá-
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2014 a Partiumi Autonómia Éve

Megint választási esztendő

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 4. oldalon

folytatása a 2. oldalon
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Vá-
lasztmánya a február 22-én, Székelyudvar-
helyen tartott ülésén három stratégiai doku-
mentumot fogadott el: a párt önkormányzati 
képviselőinek tevékenységéről, a Néppártnak 
a Mikó Imre-tervre alapuló gazdasági prog-
ramjáról, valamint a szervezetépítésről. Egy öt-

pontos zárónyilatkozatot a párt 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 (ez 
a 3. oldalon olvasható).

A Választmány határozatot fogadott el a 
2014-es európai parlamenti választásokra vo-
natkozóan.  Ebben ez áll: „Az Erdélyi Magyar 
Néppárt Országos Választmánya sajnálat-
tal vette tudomásul, hogy az erdélyi magyar 
közösség nagyobbik politikai szervezete, az 
RMDSZ elutasította az összefogást biztosí-
tó választási koalíciót a többi magyar politikai 
szervezettel és különutasként egyedül indul a 
tavaszi európai parlamenti választásokon, azt 
kockáztatva, hogy a magyar közösség európai 
képviselet nélkül marad. Hiába szorgalmaz-
tak nyilvános felhívásukban közös koalíciós je-
löltlistát mértékadó közéleti személyiségek, 

hiába jelzi felmérések sorozata a magyar kö-
zösség többségének elvárását a közös fellé-
pésre, az RMDSZ vezetői számára a pártérdek 
– a tulipán bejáratott jele – ismételten felülír-
ta az összmagyar érdeket. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt, közössége iránt érzett felelőssége 
tudatában, nem kíván részese lenni egy olyan 
folyamatnak, amelynek eredménye akár brüsz-
szeli képviseletünk elvesztése is lehet, ezért 
nem állít önálló jelölt-listát az európai parla-
menti választásokon. Ugyanakkor ismételten 
megerősíti álláspontját: a magyar autonómia-
törekvések európai képviseletére legalkalma-
sabb személy a romániai rendszerváltozást 
25 évvel ezelőtt elindító temesvári forrada-
lom szikraembere, a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómiatanács elnöke, Tőkés László, akinek 
következetes nemzetközi kiállására továbbra 
is szüksége van mind az erdélyi magyarság-
nak, mind pedig a határokon átívelő nemze-
tegyesítésre törekvő kárpát-medencei magyar 
közösségeknek. Ezért az Erdélyi Magyar 
Néppárt Országos Választmánya azt javasol-
ja a Néppárt védnökének, fogadja el a nemzet 
miniszterelnöke, Orbán Viktor által vezetett 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség felkérését, és 
annak csapatában induljon a 2014-es európai 
parlamenti választásokon.”

folytatás az 1. oldalról

zaléka kérte felvételét a választási névjegy-
zékbe. Ez vitathatatlan bizonyítéka, hogy a 
szilágysági magyar emberek nemcsak szorgal-
mas, vallásukhoz ragaszkodók, hanem mélyen 
nemzeti érzelműek is. Köszönjük! Ezeknek a jó 
eredményeknek köszönhetően Szilágy megye 
élen járó. Dicséret és köszönet jár a zilahi „de-
mokráciaközpont” (a közös EMNT-EMNP iroda) 
munkatársainak, akik odaadással, fáradságot 
sem kímélve dolgoznak e nemes ügy érdeké-
ben. Kun Ágotáról, Vincze Erzsébetről és Rácz 
Tünde Beátáról van szó. Szép eredményeink 
nem születhettek volna meg Tőtszegi Stefá-
nia kolozsvári kiküldött és a Kolozs megyei ön-
kéntes fiatalokból álló csapat munkája nélkül. 
Több alkalommal jártak megyénk különböző 
településein, segítséget nyújtván a regisztrá-
lásban. Regisztrációs tevékenységünket közel-
ről felügyeli és irányítja Csomortányi István, a 
Néppárt partiumi szervezési igazgatója.

Ahhoz, hogy a szilágysági magyar állam-
polgárok itthon részt vehessenek a magyaror-
szági parlamenti választásokon, feltétel, hogy 
ne rendelkezzenek magyarországi lakcímmel 
és hogy március 22-e előtt eljuttassák Buda-
pestre a nemzeti választási irodához felvéte-
li kérelmüket a választási névjegyzékbe. Ez 
lenne a regisztráció. A regisztráció lebonyolí-
tásához a következő akták valamelyikére van 
szükség: vagy magyarországi személyi azono-
sító (amely a lakcímkártyán található), vagy a 
magyar útlevél, vagy a honosítási okirat, vagy 
az állampolgársági bizonyítvány. A regisztráci-
ós űrlapot el lehet juttatni Budapestre postai 
úton vagy online változatban. Az NVI egy 
későbbi időpontban levélben kiküldi a szava-

zólapot, amelyet a választó külhoni magyar ál-
lampolgár postai úton visszaküld. 

A zilahi demokráciaközpont, az EMNT és 
az EMNP munkatársai és aktivistái szeretettel 
állnak az érdeklődők rendelkezésére. Szilágy 
megyében tudtommal sem az RMDSZ, sem az 
egyházak eddig még nem kapcsolódtak be a 
regisztrációs munkába.

*
Ami az európai parlamenti választásokat 

illeti, ezekre májusban kerül sor, és úgy néz 
ki, hogy a kormányzó román pártszövetség 
ekkor fogja megszavaztatni az alkotmány mó-
dosításait is. Közösségünk számára fontosak 
ezek a választások, hiszen nem mindegy, hogy 
hányan, kik és hogyan fogják képviselni érde-
keinket Brüsszelben. Az erdélyi magyar pártok 
között sajnos nincs egyetértés az EP-választá-
sokkal kapcsolatban. Az RMDSZ nem hajlandó 
összefogásban, együttműködésben gondol-
kodni, nyilatkozatai egyértelműek és katego-
rikusak voltak. Elutasított mindennemű dialó-
gust. Az RMDSZ félti a 25 év alatt kiépített és 
az erdélyi magyar szavazók nagyobbik része 
által legitimált pozícióit. Sajnos ez a maga-
tartás magával hordozza a bukás veszélyét. 
Amikor a szavazók által approbált és fényesí-
tett tulipános arculatról beszél, tulajdonkép-
pen át próbálja hárítani az esetleges kudarc 
miatti felelősséget az erdélyi magyar válasz-
tópolgárokra. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői 
számtalanszor felhívták az RMDSZ és az MPP 
figyelmét, hogy az európai parlamenti vá-
lasztásokon nem az egyik vagy a másik párt 
szűklátókörű érdekei a fontosak, hanem az 
erdélyi magyar nemzeti közösség sikeres kép-
viselete az unióban. Összefogást, együttmű-

ködést és egy koalíciós lista felállítását javasol-
ták ismételten, amelyet Tőkés László jelenlegi 
európai parlamenti képviselőnk vezetett volna 
azzal a céllal, hogy folytathassa a most hét 
éve megkezdett, nemzetközi ívű munkáját. 
De a román hatalom ki szeretné iktatni Tőkés 
Lászlót az erdélyi magyar politikai életből. 
Innen a szűnni nem akaró lejárató kampány, 
amelyhez talált magának magyar (vagy ma-
gyarul beszélő) cinkosokat, határon innen és 
túl. Bukarest nem folyamodhat nyíltan drasz-
tikus lépésekhez, mert ez nemzetközi felhábo-
rodást keltene, ami nagy presztízsveszteséget 
okozna Romániának. A mocskos munkát rá-
bízták már évekkel ezelőtt a polgári-nemzeti 
oldalt kirekesztő, az együttműködést és össze-
fogást elutasító RMDSZ-re. A hatalom szem-
pontjából sokkal kényelmesebb, ha Tőkés 
Lászlót úgymond az övéi távolítják el egy de-
mokratikusnak álcázott választás segítségé-
vel. Bízom abban, hogy az erdélyi magyarok 
nem ostobák, pontosan tudják, ki mennyit ér. 
És azt is, hogy melyek azok az erők és ki azok 
a személyek, amelyek és akik érdekeinket 
meg tudják jeleníteni és meg tudják védeni az 
unióban és a nemzetközi porondon.

Dr. Sándor József,
a szilágysági EMNP tiszteletbeli elnöke

Megint választási...

Tőkés László Fidesz-listán  
indulását javasolja az EMNP

Zakariás Zoltán választmányi elnök 
és Toró T. Tibor pártelnök 
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Tematikus tanulmányút partiumi 
és közép-erdélyi gazdák számára

Zárónyilatkozat
1.
Az Ukrajnában kialakult feszült helyzet 

hosszan tartó válságot jósol. Aggasztó, hogy 
az állami erőszak elharapózása egy olyan bi-
zonytalan helyzetet idézett elő, amely nyomán 
Ukrajna instabilitása a térség stabilitását is ve-
szélyezteti. Bár úgy tűnik, hogy a polgárhábo-
rú kirobbanását sikerült elkerülni az előreho-
zott választásokra vonatkozó egyezséggel, a 
helyzet korántsem tekinthető rendezettnek.

Ahogyan minden hasonló helyzetben, a 
legsebezhetőbb közösségek a jelen esetben is 
a nemzeti és etnikai közösségek.

Szolidaritásunkat és együttérző támogatá-
sunkat fejezzük ki a kárpátaljai magyarokkal, 
és felkérjük az uniós intézmények és tagálla-
mok vezetőit arra, hogy a helyzet rendezésére 
tett próbálkozásaik, erőfeszítéseik során foko-
zott figyelmet fordítsanak a nemzeti kisebb-
ségek védelmére. Reményünket fejezzük ki, 
hogy békés eszközökkel, a jogállamiság és a 
demokrácia szabályait megszilárdítva rövide-
sen sikerül Ukrajnát visszafogadni az európai 
országok családjába.

2.
A tervezett alkotmánymódosítás előkészí-

tése során a romániai nemzeti közösségeket 
érintő javaslatok elbuktak. Az erdélyi magyar 
közösség számára kedvező alkotmánymó-
dosítási javaslatok elvetése azt jelzi: helyze-
tünk 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.

Aggodalomra okot, hogy az RMDSZ a 
jelek szerint ismét titkos tárgyalásokat folytat 
annak érdekében, hogy kormányra kerüljön, 
ez pedig előrevetíti, hogy a közösség érdekei-
nek, az autonómia ügyének következetes kép-
viselete helyett az RMDSZ ismét a konjunktu-
rális egyezségek, a kijárásos érdekérvényesítés 
útját választja. Ezt jelzi az ígért autonómiater-
vezet folyamatos késleltetése, illetve a március 
10-i Székely Szabadság Napja határozott tá-
mogatásának elmaradása. 

3. 
Egy évszázad után idén április 6-án először 

van lehetőségük a Magyarország határain 
kívülre szakadt magyar közösségeknek cse-
lekvően hozzájárulniuk a nemzetpolitika ala-
kításához. Ezért az Erdélyi Magyar Néppárt 
kiemelten fontosnak tartja, hogy az erdélyi 
magyar állampolgárok minél nagyobb 

számban regisztráljanak és szavazzanak az or-
szággyűlési választáson, és visszaigazolják a 
magyar kormány nemzetpolitikáját. A Néppárt 
minden szervezetével és eszközével, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanáccsal együttműködve 
segíti az erdélyi magyar állampolgárokat a re-
gisztrációban és szavazatuk leadásában.

4.
Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Vá-

lasztmánya kiértékelte az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanáccsal való eddigi együttműkö-
dést és közös munkát, és a jövőre nézve meg-
erősítette az EMNT-vel kötött stratégiai part-
nerséget.

5.
Az Erdélyi Magyar Néppárt teljes mérték-

ben támogatja a Székely Nemzeti Tanács által 
március 10-én, a Székely Szabadság Napján 
Marosvásárhelyre meghirdetett megemlé-
kezést. A Néppárt aggodalommal követi a 
román hatóságok próbálkozásait, hogy akadá-
lyokat gördítsenek a kezdeményezés útjába, 
és arra buzdítja az erdélyi magyarokat, hogy 
minél nagyobb számban vegyenek részt a 
rendezvényen.

Elfogadta az Erdélyi Magyar Néppárt  
Országos Választmánya

Székelyudvarhelyen, 2014. február 22-én

Az Érmelléki Gazdák Egyesülete szervezé-
sében és a magyarországi Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium támogatásával összesen 9 erdélyi 
kistérségi gazdaegyesület 42 képviselője járt a 
közelmúltban Heves megyében egy kétnapos 
tanulmányi úton. Arad, Szatmár, Szilágy, Má-
ramaros, Aranyosszék, Kalotaszeg, Mezőség, 
Érmellék, Dél-Bihar térségek kisgazdái nyer-
hettek betekintést az Eger környéki gazdál-
kodásba. A tanulmányút első állomásaként 
Szihalom településen az 1200 hektáron gaz-
dálkodó Tóbi János családi gazdaságát tekint-
hették meg. A telepen a szántóföldi növény-
termesztés teljes technológiai láncát végig 
követhették: a gépparkot, a szerelőműhelyt, a 
gabonatárolókat egyaránt megtekintették. 

A következő helyszín a Kerecsend-Dem-
jén cégcsoport által működtetett Egri Korona 
Borház volt, ahol a borászat és szőlőtermesz-
tés mellett egy komposztáló üzem, egy kon-
zervgyár és egy gombafarm teljes műkö-
désébe nyerhettek betekintést. A Demjén 
településen található Egri Korona Borház tu-
lajdonosa szívélyesen meginvitálta a gazdákat 
egy következő látogatásra is. Gazdasága 500 
hektár termőterületet foglal magába, melyből 
267 hektár szőlő.

Ványi Attila, az Érmelléki Gazdák Egyesüle-
tének elnöke a tanulmányút végén elmondta: 
„Nagyon tanulságos volt, és örülök, hogy részt 
vehettünk rajta. A legérdekesebbnek talán a 
gombafarm bizonyult, amely egy meglepő-
en jövedelmező ágazata a gazdálkodásnak. 

Fontosnak tartom, hogy az általuk alkalmazott 
technológia átvételével próbáljunk meg itt, az 
Érmelléken is kiépíteni és fejleszteni gazdasá-
gainkat. Egyesületeinknek fel kell vállalniuk az 
olyan típusú tevékenységeket, mint amelyeket 
az ottani meglátogatott cégcsoport végez.”

Balogh János falugazdász úgy gondolja, 
hogy sikeres volt a tanulmányút, mivel sok 
hasznos tapasztalatot szereztek. „A gombater-
mesztésben nagyon nagy potenciált látok. Mi 
kisebb családi gazdaságokat működtetünk. A 
környéken talán a legnagyobb magyar gazda 
300 hektáron tevékenykedik, már csak ezért 
is érdekes volt látni, hogy 1200 hektáron mi-
képpen tartható fenn egy családi gazdaság. A 

technológia szempontjából ez a jövőkép, erre 
felé kell haladni” – fogalmazott. 

A tanulmányút csoportvezetője Csomor-
tányi István, az Érmelléki Gazdák Egyesületé-
nek ügyvezetője volt, aki elmondta: „Fontos 
tapasztalatokat szereztünk a magyarorszá-
gi gazdálkodók önszerveződéséről. Egyértel-
mű, hogy nekünk is saját kezünkbe kell venni 
a sorsunkat, és a magyarországi példát kell 
követnünk.” A tanulmányút megszervezésé-
ben jelentős segítséget nyújtott Vágner Ákos, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves 
megyei igazgatója, aki a meglátogatandó 
helyszínekre tett javaslatai mellett hasznos ta-
nácsokkal látta el a kisgazdákat.
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– 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.

folytatás az 1. oldalról

2014 a Partiumi Autonómia...

Egy október eleji reggelen az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt zilahi székházának ka-
pujára az egész erdélyi magyar közösséget sértő plakátot szö-
geztek ki ismeretlen elkövetők. A rajzszögekkel kifüggesztett 
papírlapon a magyarok számára rossz emlékű Avram Iancu 
arcképe látható a nyomdafestéket nem tűrő „Muie Ungaria” 
és „Afară cu ungurii din ţară” (Magyarország kapja be; Ki a 
magyarokkal az országból) felszólításokkal. Az EMNP fel-
jelentést tett a Szilágy megyei rendőrségen, a megyei tör-
vényszék melletti ügyészség csak három hónap múltán, idén 
január 15-én közölte, hogy nem indít bűnvádi eljárást, mivel 
a rendőrségnek nem sikerült azonosítania tetteseket, a pana-
szos Néppárt pedig nem tudott tanúkat kiállítani vagy gyanú-
sítottakat megnevezni. A felháborító provokáció így megtoro-
latlan maradt…
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Zilahon megalakult a Minta

Randevú!

A Mintáról tudni kell, hogy az Erdélyi Magyar 
Néppárt ifjúsági partnerszervezete, és legfőbb 
célja, hogy az erdélyi és partiumi magyar ifjak 
számára lehetőségeket harcoljon ki, rendez-
vényeket szervezzen, illetve a magyarsággal 
kapcsolatos ünnepségekről a fiatalokat is tá-
jékoztassa, tudomásukra hozza, és valamilyen 
módon ösztönözze őket arra, hogy büszkén 
vállalják magyarságukat, s hogy a szervezett 
megemlékezéseken vegyenek részt.

2013. december 21-e átlagos szombati 
napnak tűnt, de nem nekünk, néhány Szilágy 
megyei fiatalnak, akik nem kis célt tűztünk ki 
magunk elé, ugyanis szándékunk volt végre 
Zilahon is megalapítani a Mintát, mivel az 
itteni magyar ifjak figyelmét is szeretnénk fel-
kelteni, s amennyire csak lehet, össze is fogni 
őket, s egy öntudatos közösséget kialakítani. 

Néhány telefonbeszélgetés és egyeztetés 
után a már említett naépon eljött Vass Tamás, 
a tasnádi Minta-szervezet elnöke, Balogh Ró-
bert,a Szatmár megyei elnök, akikkel össze-
ültünk, társalogtunk, bemutatták azt, hogy a 
Minta mire is épül, mi a célja, milyen tevékeny-
ségeket karol fel, elmondták, illetve mi is elol-
vastuk a szabályokat, a célokat.

Ezután egy igen fontos lépés következett, 
ugyanis elnököt kellett választanunk: egyön-
tetű szavazással Major Attilát bíztuk meg a fel-
adattal. Miután minden lépés megvolt, kitöl-
töttük a papírokat, aláírtuk őket s elfogadtuk 
a szabályokat, ünnepélyesen is bejelentethet-

tük, hogy immáron Zilahon is van Minta. Igaz, 
még kevesen vagyunk, de reméljük, hogy 
leszünk még, s gyarapodunk, hogy egységes 
erővel tudjunk az ifjakért tenni, cselekedni.

Keresztes Simonfi Bettina Judit

A Randevú színjátszó csoport az elmúlt év 
novemberének végén két nagysikerű előa-
dással örvendeztette meg a zilahi és a szilágy-
csehi közönséget. Nóti Károly kabarétréfáiból 
állítottak össze és mutattak be egy csokorra 
valót.

1989. március 8-án volt az első bemutatója a 
Randevúnak, Hóvirág-kabaré címmel, amely-
ben 42 fiatal lépett színpadra. Azokban az 
ínséges időkben a szórakozás hiánya gyűjtötte 
egybe Szucság fiataljait Mihály Vitályos Edit és 
Zoltán szervezésében, akik hosszú éveken ke-
resztül a kolozsvári Stúdiószínpad amatőr szín-
játszói voltak. (Szucság Kolozsvártól 12 km-re 
található, a Zilah felé vezető úton, Kós Károly 
úgy említi, mint Kalotaszeg keleti kapuját). 
Miután megszüntették a Stúdiószínpadot Ko-
lozsváron, úgy érezték, hogy színház nélkül 
nem tudnak élni, és megpróbáltak otthon, Edit 
szülőfalujában színjátszó csoportot szervezni, 
ami azóta is sikeresen működik.

Negyedszázad alatt olyan színdarabokat 
mutattak be, mint Moliere Botcsinálta doktora,  

Molnár Ferenc Ibolyája, Méhes György Szép 
piros almája, Nóti Károly Nyúlja, de a kedvenc 
műfajuk mégiscsak a kabaré. Nagyon sok 
humoros összeállítást adtak elő. Az évek 
hosszú során március 15-én is közreműköd-
tek az ünneplésben, a Randevúnak volt olyan 
szerencséje, hogy 1990-ben és 91-ben a Ko-
lozsvári Magyar Színházba is be tudta mutatni 
ünnepi műsorát, itt a Református Teológiai In-
tézettel együtt. A Randevúnak sikerült eljutnia 
nemcsak a szomszédos falvakba és Kolozsvár-
ra, hanem Magyarországra is: Mezőtúrra, Mo-
nostorapátiba, Balatonszárszóra.

Fesztiválokon is részt vettek, a Sepsiszent-
györgyön alapított Concordia színházi egye-
sület (melynek alapító tagjai) fesztiváljain 

rendszeresen megfordultak, sőt a Moliere-da-
rabbal színpadkép-díjat nyertek, a férfi fősze-
replőjük első díjra volt jelölve. Az idők folya-
mán a tagok létszáma és személye változott, 
a legnagyobb probléma, hogy elég nehéz 
karakterszerepekre szereplőt találni, mivel a 
tagok többsége fiatal. A próbákat is nehéz ösz-
szehozni, mivel mindenki egyre foglaltabb, de 
az a pár ember, aki tagja napjainkban a Ran-
devúnak, nagyon lelkes és tehetséges. Az 
utolsó nagy sikerű előadásuk a már említett 
Nóti-est volt, amit az ismert szerző születésé-
nek 120. évfordulójára készítettek. Az új esz-
tendei farsang idején több felkérésnek tettek 
és tesznek eleget, és hát készülnek fennállásuk 
25 éves évfordulójára.
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Lyukas szociális háló

Lesújtó jelentés, tulipánosokkal

Nagy volt a sürgés-forgás a szilágycsehi vá-
rosházán a fűtési támogatást igénylők (rászo-
rulók) részéről azért, hogy időben be tudják 
nyújtani a szükséges iratokat, annak remé-
nyében, hogy tüzelőt vásárolhassanak a téli 
hideg napokra. Azonban csalódniuk kellett, 
mikor az illetékesek egy egész lajstromnyi 
iratot kértek tőlük annak igazolására, hogy 
jogosultak a támogatásra. Ennek megfelelő-
en igazolniuk kellett, hogy nincs jövedelmük, 
termőföldjük, állatuk, bankbetétük, sőt még 
tévéjük, számítógépük vagy semmilyen más 
vagyonuk. Egyes okiratok beszerzése esetén 
még illetéket is kellett fizetni, vagy ha mind-
ezeket nem tudták eljárni gyalog, akkor az 
utazás is pénzbe került, nem is beszélve a fá-
radozásról és a ráfordított időről. Így például 
aki egy életen keresztül összekuporgatott egy 
kis pénzt a majdani temetkezési költségek fe-
dezésére, annak már nem jár a fapénz. Aki a 
bürokrácia minden útvesztőjét sikeresen vé-
gigjárta, a végén azt tapasztalhatta, hogy az 
átlag 20-30 lejes havi támogatásból már csak 
gyufára futja, de azzal már nem tud mit megy-
gyújtani a kályhában. Találkoztam olyan öreg-
asszonnyal, aki sírva panaszolta, hogy ő nem is 
fog neki a folyamodásnak, mivel megalázónak 
tartja az eljárást.

Ezzel ellentétben nem tapasztalható az a 
nagy körültekintés, mikor közpénzeket költe-
nek el felelőtlenül és haszontalanul. Történt 
ugyanis, hogy pályázati alapon egy játszópar-
kot hoztak létre több mint nyolcszáz ezer új 
lejből. Ezzel még nem lenne semmi baj, csak 
az a gond, hogy egy városszéli területre építet-
ték, ahova a gyerekek nem járnak ki, de nem 
is tehették, mivel a nyáron is embermagassá-

gú gaz lepte be a területet, s így ha játszásra 
nem is, de a kígyóknak jó rejtekhelyül szolgált. 
Az önkormányzat mint a park gazdája nem in-
tézkedett annak karbantartásáról, melynek 
következtében a létesítmény kezdett tönkre-
menni. Nem gondozták a díszfákat, díszcser-
jéket, öntözés hiányában azok elszáradtak. 
Nagymértékben rongálódtak a különböző be-
rendezések, napenergiát gyűjtő elemek, a víz-
hálózat stb.

Feltevődik a kérdés, hogy kik a felelősök 
mindezekért. A temérdek sok pénz elkölté-
sét kik ellenőrzik? Jó lenne, ha az Állami Szám-
vevőszék nemcsak a fűtéstámogatás odaíté-
lését követné szigorúan, vagy azt, hogy a 
polgár befizette-e maradéktalanul az adóját, 
hanem a hasonló beruházások kivitelezését és 
hasznát is szem előtt tartanák. 

Baksai Károly

Beigazolódtak az előzetes aggodalmak: az 
Európai Bizottság által a román igazságügyi 
reform és a korrupcióellenes harc helyzetéről 
készített legutóbbi országjelentés elmarasz-
talja Bukarestet, amiért a honatyák megpró-
bálták akadályozni a korrupcióellenes szervek 
munkáját. A dokumentum pozitívumokat 
is említ, szokás szerint megdicséri a korrup-
ció elleni harc főszereplőit, az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztályt (DNA) és az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökséget (ANI), és 
kiemeli az alkotmánybíróság szerepét is a jog-
állam megóvásában. Elmarasztalja ugyanak-
kor 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 támogatá-
sát: a tulipán képviselői is fenntartások nélkül 
szavazták meg maguknak és társaiknak a ki-
váltságos jogi státust, az igazságszolgáltatás 
fölé helyezve önmagukat. Legutóbb, február 
17-én a baloldali többség ismét RMDSZ-es se-
gédlettel akadályozta meg, hogy a képviselő-
ház eleget tegyen az Országos Korrupcióelle-
nes Ügyosztály kérésének, és megvonja egy 
korrupcióval gyanúsított szociáldemokrata 
képviselő mentelmi jogát.
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Gálaesttel ünnepelte tízéves fennállá-
sát az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013 
végén, Kolozsváron. Az azt megelőző vá-
laszmányi ülésen az alábbi nyilatkozatot 
fogadták el.

Alig fél esztendővel a Magyarországot szét-
daraboló trianoni békeszerződés aláírása után 
jelent meg a kor polihisztor prófétájának, Kós 
Károlynak iránymutató szózata nemzetéhez 
„Kiáltó szó” címmel, melyben máig ható ér-
vénnyel szögezte közösségének józan, felelős 
és mértéktartó programját imígyen: „Alkudoz-
ni nem fogunk. Elég erősnek érezzük magun-
kat, hogy nyíltan és őszintén beszéljünk, és 
kijelentett alapon szilárdan megálljunk. (…) 
kiáltom a célt: a magyarság nemzeti autonó-
miája”.

Az autonómia volt a cél, mely az erdélyi 
magyar közéletben, ha több év késéssel is, de 
politikai egységet teremtett: az ellenszavazat 
nélkül elfogadott Kolozsvári Nyilatkozat, majd 
az elsöprő többséggel megszavazott 1993-as 
brassói program megteremtette a közös cse-
lekvés elvi alapját. A nemzeti önkormány-
zat építése nem tartott sokáig. Egy belső vál-
ságokkal tarkított három éves periódus után 
megtörtént az egységbontás: a kormányza-
ti szerepvállalással egy időben az autonómia 
kikerült az erdélyi magyar érdekképviselet ve-
zetőinek retorikájából, az önálló külpolitika 
helyét pedig a politikai engedményekért, jog-
morzsákért való alkudozás vette át. 

A közös elvi program hívei a következő hét 
esztendőben arra törekedtek, hogy rászorít-
sák a hivatalos vezetést az egységet biztosító 
autonómiaprogram képviseletére. 

2003-ban az Szatmárnémetiben megtartott 

RMDSZ-kongresszus nemcsak magyar–román 
posztkommunista csúcstalálkozó megtartásá-
ra adott alkalmat, hanem arra is, hogy a szer-
vezet feladja a belső választások célkitűzését 
és az erdélyi magyar parlament gondolatát, a 
nemzeti önkormányzati struktúrát pártszerke-
zetté alakítsa, Tőkés László tiszteletbeli elnöki 
tisztségének megszüntetésével pedig leszá-
moljon a kommunizmussal való nyílt szembe-
szállás szellemi-politikai örökségével.

Az autonómiaprogram hívei ekkor döntöt-
tek új szervezeti keretek létrehozása mellett. 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tíz eszten-
deje, 2003. december 13-án alakult Kolozs-
váron azzal a céllal, hogy a politikai érdek-
képviselet által de facto feladott autonómia 
célkitűzését minden alkotmányos eszközzel 
képviselje belföldön és külföldön. Az EMNT 
már létrejöttének pillanatában a közbeszéd 
kiemelt témájává emelte az autonómiát, s azt 
is elérte, hogy a soron következő, 2004-es vá-
lasztásokon az RMDSZ is beépítse azt szólamai 
közé. 

Az EMNT elmúlt tíz évben a román felet 
is megszólító tudományos konferenciákon, 
nemzetközi fórumokon, a médiában, tünteté-
seken és civil rendezvényeken képviselte kö-
zösségünk első számú célkitűzését. A 2010-es 
magyarországi választásokat követően straté-
giai partnerséget kötött az újonnan megala-
kult nemzeti kormánnyal a Nemzeti Együtt-
működés Rendszerének keretében. Mivel a 
civil eszközök nem bizonyultak elégségesnek, 
a Nemzeti Tanács pártot is létrehozott, mely 
a 2012-es választásokon politikai tényezővé 
nőtte ki magát.

2013-ban az EMNT meghirdette az Autonó-
mia Évét, és ennek jegyében hathatósan tá-

mogatta többek között márciusban a Székely 
Szabadság Napjának emlékezetes marosvásár-
helyi demonstrációját és októberben a Széke-
lyek Nagy Menetelését. Ez utóbbi, az RMDSZ-t 
is integráló össznemzeti akaratkinyilvánítás 
esélyt ad arra, hogy folytatódjon a 2009-ben 
felemásra sikeredett Székely Önkormányzati 
Nagygyűlésen megkezdett közösségi építke-
zés. A megválasztott polgármesterek és taná-
csosok mögött demokratikus felhatalmazott-
ság áll, az ő hárompárti közösségük lefedi, 
képviseli egész Székelyföldet. E testület lehet a 
székely parlament előképe addig is, míg terü-
leti autonómiánkat ki nem vívjuk és saját tör-
vényhozó testületünket meg nem választjuk. 
Felkérjük a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy 
álljon e kezdeményezés élére, a három erdélyi 
magyar politikai pártot pedig arra, hogy a Szé-
kelyek Nagy Menetelésén tapasztalt egység-
ben támogassák e testület létrehozását. Ezzel 
párhuzamosan elengedhetetlennek tartjuk 
az erdélyi magyar politikai erők autonómia-
törekvéseinek integrálását egy közös nemzeti 
stratégiába, amit az Erdélyi Magyar Egyeztető 
Fórum utódaként létrehozandó, minden köz-
képviseleti szervezetet megjelenítő műhely 
keretében látunk megfogalmazhatónak.

Szervezetünk választmánya ezúton köszöni 
meg az EMNT Kezdeményező Testülete tagja-
inak, valamint minden korábbi Állandó Bizott-
sági, illetve elnökségi tagnak eddigi munkáját.

„A mi igazságunk: a mi erőnk. Az lesz a 
mienk, amit ki tudunk küzdeni magunk-
nak.” – írta Kós Károly. Az EMNT a róla elneve-
zett díjjal, melyet idén oszt ki először, azokat 
tünteti ki, akik jeles elődünk szellemében küz-
döttek az elmúlt közel negyed évszázadban 
közös célunkért, az autonómiáért. Az ő példá-
juk álljon előttünk és minden szülőföldjéhez, 
valamint nemzeti szabadságához ragaszkodó 
erdélyi magyar előtt.

Kihelyezett konzuli napok az év elején
A 2014-es évet szorgalmasan kezdték az 

EMNT-EMNP-iroda munkatársai. Már január 
9-én konzuli napot tartottak a zilahi irodában, 
amikor a Magyar Köztársaság Kolozsvári Fő-
konzulátusának munkatársai anyakönyveket 
hoztak kiosztásra, illetve át lehetett adni a ma-
gyarországi választásokon való részvételhez 
szükséges regisztrációs kérelmeket vagy igény 
szerint helyben is ki lehetett tölteni azokat.

Kis szünet után újabb konzuli napokat tar-
tottak, ezúttal tömbösen. Január 22-én három 
konzuli nap is volt: Zilahon, Samaságon és 
Szilágysomlyón, majd január 23-án Szilágy-
csehben és Kémeren. E két nap célja részben 
az anyakönyvek kiosztása volt, ezzel is pró-
bálnak könnyíteni a helyieken, hogy „szinte 
házhoz viszik” az elkészült anyakönyvi kivona-
tokat, lakcímkártyákat, útleveleket. Ugyanak-
kor nagyon fontos volt az is, hogy segítsenek 
bekerülni a választói névjegyzékbe azoknak, 
akik részt szeretnének majd venni ez év április 
6-án a rendszerváltás utáni hetedik magyaror-
szági országgyűlési választáson.

Az év első hónapja alatt összesen 149 anya-
könyvi aktát sikerült tulajdonosaikhoz eljuttat-

niuk a külképviselet munkatársainak, a szilágy-
sági EMNT-EMNP-iroda segítségével, ami 314 
anyakönyvi kivonatot jelent. Kizárólag ezeken 
a napokon 211 személy kérte a regisztrálását 
a választási névjegyzékbe. Az átvett honosítá-
si dossziék száma pedig meghaladta a százat 
(108), ami azt jelenti, hogy körülbelül kétszáz 
személy fog állampolgársági esküt tenni fél 
éven belül. 

A zilahi irodában havonta rendeznek konzuli 

napokat. Szívesen látják az érdeklődőket, és 
segítséget nyújtanak bármilyen állampolgár-
sági ügyben, a Bercsényi (ma Andrei Şaguna) 
utca 12. szám alatt vagy a 0260/621-111-es te-
lefonszámon a következő ügyfélfogadási idő 
szerint: hétfő, kedden, csütörtökön 10-14 óra, 
szerdán 13-17 óra, pénteken 10-12 óra között. 
Sarmaságon érdeklődni lehet Vincze Erzsé-
betnél a 0260/655-233-as vagy 0743/169-043-
as telefonszámokon.

EMNT: EGY ÉVTIZEDE AZ ERDÉLYI MAGYARSÁGÉRT

„A mi igazságunk: a mi erőnk” 
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CSILLAGOS HÍREK
Kiadja az Erdélyi Magyar Néppárt
Szilágy megyei szervezete
Szerkesztőség címe:
Zilah (Zalău), 
Bercsényi (Andrei Şaguna) utca 12. szám
Tel.: 0260/621-111
e-mail: csillagos.hirek@neppart.eu

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

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 rendszerben?
– 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 vé-
geztünk a Bricostore parkolójával, és átme-
gyünk az Auchanhoz.

HUMOR


