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Folytatás a 3. oldalon 

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmelléki szervezete 

A kistérségi identitás megerősítése és az önrendelkezés 

gondolatának népszerűsítése érdekében március 1-jén, 

Érmihályfalván megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) érmelléki szervezete. Elnökének ifj. 

Szilágyi Ferenc egyetemi oktatót, a földrajztudomá-

nyok doktorát választották. 

A rendkívüli ülést levezető Török Sándor, az EMNT 

Bihar megyei elnöke bevezetésképpen elmondta: az 

Érmellék azon kevés –Székelyföldön kívüli – kistérsé-

gek egyike, ahol jelentős a tömbben élő magyarok szá-

ma. A területi szervezet létrehozását azért tartották 

szükségesnek, hogy a köztudatban még jobban megje-

lenjen a kistérségi öntudat, amely az Érmellék, tágabb 

értelemben pedig a Partium autonómiatörekvéseit erő-

sítheti. 

Ifj. Szilágyi Ferenc, az érmelléki szervezet megalapí-

tásának kezdeményezője jelképesen szólva kifejtette: 

az érmihályfalvi szervezet nem „lovat” kért, hogy bebi-

zonyíthassa, tud lovagolni, hanem fordítva. Előbb meg-

mutatta, hogy képes közösséget építeni, ezért most 

önálló területi egységbe szerveződne. Ezt alátámasztan-

dó az érmelléki EMNT-iroda vezetője részletesen is-

mertette eddigi tevékenységüket, amely alapján úgy 

érzik, megérdemlik, hogy ne csak a Bihar megyei szer-

vezet egyik kihelyezett munkapontjaként, hanem teljes 

értékű irodaként működhessenek. 

Az ülésen részt vevő Tőkés László EMNT-elnök fon-

tosnak tartja az érmelléki szervezet létrehozását, és re-

ményét fejezte ki, hogy sikerül majd tartalommal meg-

tölteni. A Bihar megyei szervezet kiemelt fontosságú az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Érmelléki Irodája a Köztársaság 

(Republicii) utca 40. szám alatt hétfőtől péntekig 9 - 18, szombaton 10 - 

14 óra között hosszabbított nyitva tartással segít minden magyar állam-

polgárnak aki szeretné, hogy szavazata biztosan megérkezzen Budapest-

re, a választások napjára. 

Magyarországi Országgyűlési Választások 2014 
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Közlemény 

Megkezdődött a magyarországi lakcímmel nem ren-

delkező magyar állampolgárok szavazása. A partiu-

mi EMNT-irodákban hosszabbított munkarend sze-

rint várják mindazokat, akik az irodán keresztül 

juttatnák el voksukat a kolozsvári főkonzulátusra.   

 Történelmi pillanatot élhetnek meg a határon túli 

magyarok a napokban: Trianon óta először szavazhatnak a 

magyar parlament összetételére. Ez a magyar parlamenti 

demokrácia ünnepe kell, hogy legyen – fogalmazott Török 

Sándor, az EMNT Bihar megyei elnöke annak apropóján, 

hogy megkezdődött a magyarországi lakcímmel nem rendel-

kező magyar állampolgárok szavazása. Hozzátette: nem 

mindegy, hogy kire szavazunk, hiszen az erdélyi magyarság 

érdeke is azt kívánja, hogy egy erős Magyarország álljon mö-

götte. Nem mindegy, hogy azokra szavazunk, akik 2004. de-

cember 5-én megtagadtak bennünket, vagy azokra, akik 

lehetővé tették, hogy újra magyar állampolgárokká váljunk – 

hangsúlyozta Török Sándor.  

 Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke a 

szavazás gyakorlati tudnivalóit ismertette. A szavazási levél-

csomagot mindenki oda kapja, ahova kérte a regisztráció-

kor. A kitöltés után a román vagy magyar postán egyaránt 

feladhatják a Nemzeti Választási Iroda címére a voksukat, 

azonban az EMNT elöljárója szerint ne bízzuk a postára a 

szavazatunkat, hiszen akár tíz napig is eltarthat a kézbesítés, 

és akkor nem biztos, hogy célba ér április 5-ig estig.  

 A partiumi EMNT-irodák meghosszabbított munka-

rend szerint várják mindazokat, akik szeretnék, hogy az iro-

da munkatársai segítsenek eljuttatni a levélcsomagot a ko-

lozsvári főkonzulátusra. Az iroda szombaton is nyitva áll a 

szavazni óhajtó magyar állampolgárok előtt.     

 Czeglédi Júlia, az EMNT érmelléki irodájának mun-

katársa a sajtótájékoztatón elmondta: vidéken is lehetséges 

a szavazatok leadása. Akik már kézhez kapták a levélcsoma-

got, legkésőbb április 4-én, délig bevihetik az vidéki EMNT-

irodákba a voksukat, ahonnan aznap este 7-ig Kolozsvárra 

szállítják ezeket.   

 A Partiumban az EMNT irodahálózatán keresztül 

egyébként mintegy 25 ezren regisztráltak, ebből mintegy 

2700-an az Érmelléken – tudtuk meg.   

 

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

 partiumi irodája 

 

Konzuli napok az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  

érmihályfalvi irodájában 

 2014. március 3-án került sor a legutóbbi konzuli 

napra az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmihályfalvi iro-

dájában.  Ekkor mintegy 40 család adhatta le honosítási ké-

relmét. Az iroda szervezésében a Kolozsvári Konzulátus 

munkatársai saját otthonában vették át honosítási dosszié-

ját annak a férfinak, aki nemrég vasúti balesetet szenvedett. 

Ugyanezen a napon az iroda munkatársai közel 300 válasz-

tási regisztrációs ívet is át adtak, ezzel az Érmelléken azok-

nak az újonnan honosított magyar állampolgár  száma akik 

kérték felvételüket a  választói névjegyzékbe, már a 2000-et 

is meghaladta . 

Nagyvárad, 2014. március 25.  

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM


ERDÉLYI MAGYAR 

NÉPPÁRT 3       ÉRINTŐ 

ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS, ÉRMIHÁLYFALVA 
KÖZTÁRSASÁG (REPUBLICII) UTCA 40.  

TEL: 0259355552   
DEKOZERMI@GMAIL.COM 

ERMIHALYFALVA@NEPPART.EU 

Folytatás az 1. oldaról 

Megalakult az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmelléki szervezete 

EMNT számára, annál is inkább, mivel a határ menti, haj-

dan tömbmagyar vidék egyik hídfőállása. Ennek keretében 

alakul az érmelléki területi szervezet, amely példát mutat 

más erdélyi kistérségek előtt, hiszen képes az önszerveződés 

útján haladni – hangsúlyozta az EMNT elnöke.  

 

Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke szerint az 

egész országos szervezet erősebb lesz azáltal, hogy megala-

kul az érmelléki fiók. „A kettő több, mint az egy. Ne érezze 

senki úgy, hogy az Érmellék elszakadna a Bihar megyei szer-

vezettől, hiszen valójában ezzel kerül most közelebb” – véle-

kedett a régióelnök. 

 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke arra hívta 

fel a figyelmet, hogy az alulról jövő kezdeményezések haté-

konyabb munkát eredményeznek. Elmondta: kistérségekre 

osztva sokkal jobban tudják majd azt az értéket képviselni, 

ami miatt megalakult az EMNT és a Néppárt. Ehhez a gondo-

lathoz csatlakozott Csomortányi István, a Néppárt Bihar me-

gyei elnöke, aki szerint az önállósággal még több munkát 

vállal magára az Érmellék. „Minél több eszköz van a kezünk-

ben, annál hatékonyabban tudjuk képviselni a föderalizáció, 

a területi önrendelkezés és a személyi elvű autonómia 

ügyét” – tette hozzá. 

 

Miután mindenki egyetértett az érmelléki szervezet megala-

pításával, kezdetét vette a tulajdonképpeni alakuló ülés. A 

közel félszáz küldött bizalmat szavazott ifj. Szilágyi Ferenc-

nek, akit a szervezet élére választottak. Munkáját egy négy-

tagú elnökség fogja segíteni, amelynek a titkos szavazással 

megválasztott tagjai: Czeglédi Júlia, Bányai István, Rencsik 

Ferenc és Papp Sándor György.  

 

A EMNT tizenkilencedik szervezetének megalakításához 

Sándor Krisztina ügyvezető elnök gratulált. Elmondta: nagy-

ra értékeli, hogy egy ilyen nehéz munkára, mint az autonó-

mia ügyének helyi képviselete, önként vállalkoztak az érmel-

lékiek. Véleménye szerint ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a 

Partium még nagyobb figyelmet kapjon az erdélyi autonó-

miaküzdelemben. 

 

Az alakuló ülés zárszavaként az új szervezet munkájának 

csapásirányát Tőkés László szögezte le. Míg az EMNT Erdély 

egészének autonómiájáért küzd, addig a Partiumi Autonó-

miatanács (PAT) a partiumi önrendelkezés gondolatát nép-

szerűsíti. A most alakult érmelléki EMNT legyen tudatában 

annak, hogy a legfontosabb felelőse a partiumi autonómiá-

nak – mutatott rá Tőkés László. Ennek jegyében az EMNT 

által a Partiumi Autonómia Évének nyilvánított idei eszten-

dőben nagy feladatok hárulnak majd rá. Az EMNT elnöke 

felhívta a jelen lévők figyelmét, hogy példásan megszerve-

zett rendezvényekre van szükség szerte a Partiumban, ame-

lyek rávilágítanak arra, hogy az itt élők rendelkezni akarnak 

saját sorsukkal. 

 

 

Zatykó Gyula, ifj. Szilágyi Ferenc, Török Sándor, Tőkés László  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi irodája 
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2014. március 15-én ismét tiszteletadásra gyűlt össze világ-

szerte a magyarság. Az 1848 – 1849-es magyar forradalom 

és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. 

Érmihályfalva magyar lakosai délután 17 órai kezdettel a 

helyi református templomban gyülekeztek, ahol Balázsné 

Kiss Csilla lelkipásztor ökomenikus istentisztelet keretén be-

lül megmelékezett az 1848-as események sorozatáról és 

nemes emberi cselekedetekről. 

Az istentisztelet díszvendégeként Barabás János, kolozsvári 

magyar konzul  jelent meg, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-

nács érmihályfalvi szervezetének meghívására. A konzul úr 

közvetítette Orbán Viktor levelét, melyben megemlékezik a 

szabadságharcról, a szabadságért halt elődeinkről és a már-

ciusi ifjak üzenetéről a mának. 

Ezt követően a Petőfi emléktáblán elhelyezte mindenki a 

megemlékezés virágait. 

Elhangzott a himnusz, összetartozásunk jelképe, majd néma 

főhajtással emlékeztünk elődeinkre. 

Befejezésképpen bensőséges összejövetellel zártuk a napot. 

2014. március 15 – Tisztelgés a márciusi ifjak előtt 
„Március van s határtalan az Élet” 

Ady Endre – A Tűz Márciusa 

Orbán Viktor üzenete a külhoni magyarokhoz 

„Legyünk hát bátrak, mint a 48-as magyarok voltak, és mutassuk meg a magyar nemzet erejét, egységét!”: 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke üzent a külhoni magyaroknak is az 1848–49-es magyar for-

radalom és szabadságharc ünnepe alkalmából.  

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) érmihályfalvi megemlékező ünnepsé-

gén Barabás János, kolozsvári magyar konzul felolvasta Or-

bán Viktor miniszterelnöknek a külhoni magyarokhoz szóló 

üzenetét, mely így hangzik: „Ez a nap a magyarok napja. A 

magyar nemzet 1848. március 15-én kinyilvánította össze-

tartozását. Kinyilvánította, hogy a saját útján akar járni. Irá-

nyítani akarja életét és szabadságot akar, hogy maga dönt-

hessen saját ügyeiben. Ma már van saját nemzeti alaptörvé-

nyünk, saját nemzeti gazdaságpolitikánk, amely révén a ma-

gunk lábán állunk. Egyesítjük a világban szétszórt nemzetün-

ket, és vannak saját erőből megvalósított eredményeink, 

amelyeket senki nem kérdőjelezhet meg. Az előttünk álló 

április 6-i magyarországi parlamenti választás történelmi 

lehetőség mindannyiunk számára. Beléphetünk a magyar 

nemzet új korszakába, amelyet az elmúlt évek közös erőfe-

szítéseivel teremtettünk meg. A most létrejövő magyar or-

szággyűlés hivatalosan is nemzeti parlament lesz, a magyar 

nemzet egészét fogja képviselni. Magyarország most azt 

kéri önöktől, hogy éljenek a választás jogával és lehetőségé-

vel. Rég voltunk ilyen közel ahhoz, hogy erős országunk és 

erős nemzetünk legyen, mint most. Megdolgoztunk, meg-

küzdöttünk érte. Kérem, ne feledjék: magyarnak lenni egyet 

jelent a bátorsággal. Legyünk hát bátrak, mint a 48-as ma-

gyarok voltak, és mutassuk meg a magyar nemzet erejét, 

egységét!”  

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM


ERDÉLYI MAGYAR 

NÉPPÁRT 7       ÉRINTŐ 

ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS, ÉRMIHÁLYFALVA 
KÖZTÁRSASÁG (REPUBLICII) UTCA 40.  

TEL: 0259355552   
DEKOZERMI@GMAIL.COM 

ERMIHALYFALVA@NEPPART.EU 

Nyilvános vitára bocsátotta autonómiakoncepcióját a Néppárt 

Az autonómia ügyében eljött az egyenes beszéd ideje, vilá-

gosan el kell mondanunk, mit akarunk, és mivel az RMDSZ 

az ismételt felszólítás ellenére sem nyilatkozott állítólagos 

autonómiatervezetéről, az Erdélyi Magyar Néppárt úgy dön-

tött, hogy  nyilvános vitára bocsátja regionális autonómia-

koncepcióját – jelentette ki Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke 

március 20-án Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztató-

ján. 

Toró ismertette a Néppárt és partnerei által kidolgozott ter-

vezetet, illetve azt a háromlépcsős stratégiát, amely Romá-

nia állami modernizációjának egyik kulcsa lehet. „A mi ter-

vezetünk gyökerei az EMNT 2004-es elképzeléseihez nyúl-

nak vissza és a Bakk Miklós politológus által vezetett munka-

csoport – az aszimmetrikus regionalizmus elvéből kiinduló – 

törvényalkotó munkájának eredményeire épít. Olyan jog-

szabályban gondolkodunk, amely kerettörvényt jelentene a 

romániai régiók megalakulásához. A kerettörvény teremt 

jogalapot – ahol erre igény és politikai akarat van – a köz-

igazgatási régiók megalakulására, majd a régiók működését 

szabályozó statútumok kidolgozására. Az általunk javasolt 

törvénycsomag nemcsak a Székelyföld sajátos jogállású köz-

igazgatási régió létrejöttére teremt lehetőséget, hanem az 

ország egyéb régióira, például a Partiumra, Bánságra, Dob-

rudzsára vagy Észak-Bukovinára is alkalmazható. A Székely-

föld esetében a Székely Nemzeti Tanács autonómia-

statútuma és a Néppárt tervezete kiegészítik egymást” – 

mondta. 

A tervezett törvényalkotó folyamatnak a Néppárt elképzelé-

se szerint három szakaszból kell állnia: 

1. egy, a régiókról szóló kerettörvény kidolgozása (ennek a 

tervezetét bocsátotta nyilvános vitára a Néppárt); 

2. az erdélyi magyar közösség szempontjából fontos két sa-

játos jogállású közigazgatási régió, a Székelyföld, valamint a 

Partium létrehozásáról rendelkező törvénytervezetek ki-

dolgozása – ezek közül az elsőre született nyilvános vitára 

bocsátott javaslat, a második még kidolgozásra vár, de ezek-

nek véglegesítésében irányadó a Székely Nemzeti Tanács és 

a Partiumi Autonómia Tanács álláspontja; 

3. és végül a régiók statútumainak kidolgozása – a Székely-

föld esetében ez már elkészült a Székely Nemzeti Tanács 

műhelyében. 

Toró elmondta: a Néppárt három dokumentumból indul ki, 

az egyik a régiókról szóló kerettörvény, a második a Szé-

kelyföldi régió létrehozásáról szóló törvénytervezet, a har-

madik pedig az SZNT által kidolgozott Székelyföld-

autonómiastatútum. A folyamat alkotmánymódosítást fel-

tételez, ehhez a Néppárt saját alkotmánymódosító terveze-

tét veszi alapul. „Mivel most az alkotmány módosításának 

folyamata zajlik, ezért itt a pillanat, hogy ez a kérdés újra 

napirendre kerüljön és ebben szerepet játszhat az RMDSZ is 

a kormánykoalíció tagjaként, amennyiben ezt a kérdést va-

lóban fontosnak tartja” – mondta a Néppárt elnöke. 

A Néppárt a közigazgatási átszervezésnek ebben a szakaszá-

ban – a realitásokból kiindulva – a megyéket nem számolná 

fel, de a Székelyföld esetében ezeknek a szerepét a mai gaz-

dasági-társadalmi valósághoz igazított székely székek tölte-

nék be, mint a romániai közigazgatási rendszer szerves ré-

szei. A Néppárt tervezetében kiemelt, a székekkel egyenran-

gú közigazgatási egység jellegét nyerné Marosvásárhely me-

gyei jogú város, amelynek a régió motorjának szerepét kel-

lene betöltenie mind gazdasági, mind kulturális szempont-

ból. 

Toró elmondta, a nyilvános vita április és május folyamán 

zajlik, a szakmai koordinációra pedig Bakk Miklós politoló-

gust és a Bálványos Intézetet kérik fel. Partnereik pedig az 

EMNT, az SZNT és a nemrég alakult Liga Transilvania 

Democrată, amely a román civil társadalom fele közvetítheti 

az elképzeléseket. Szakmai partnerek a Partiumi Keresztény 

Egyetem, a Sapientia–EMTE, illetve a Babeş-Bolyai Tudo-

mányegyetem keretében működő tudományos műhelyek. A 

Néppárt elnöke hozzátette, egyeztetést kezdeményeznek az 

RMDSZ szakértői bizottságával is, noha a testületről egyelő-

re nem sokat tudni. 

Toró T. Tibor és Portik Vilmos 

[Forrás: www.neppart.eu] 
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Viccek 

A párttitkár diktál a gépírónőnek: 

- Összevont pártértekezletet tűzök ki, me-

lyen megtárgyaljuk a két hónappal ezelőtti 

központi bizottsági ülés határozatát. Az érte-

kezletet jövő héten keddre tűzöm ki. 

A titkárnő zavartan megáll: 

- Párttitkár elvtárs! A keddet hány d-vel ír-

jam? 

A párttitkár elgondolkozik, majd így szól: 

- Írja át csütörtökre.  

Németországban egy orosz beül a kocsmába, 

és sorra rendeli a finom német söröket. A 

pincérnek feltűnik, hogy minden egyes alka-

lommal eltűnik a kartonból készült poháralá-

tét. Mikor az újabb korsóval viszi ki, nem visz 

hozzá poháralátétet. Mire az orosz méltat-

lankodva: 

- Keksz nyet?  

A paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe. Bi-

ciklijét a falnak támasztja, mire az őrök: 

- Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, 

hogy csak úgy letámasztja ide a biciklijét!? 

Hát ide politikusok járnak! 

- Politikusok?! Igaza van, akkor lelakatolom.  

Bemegy egy pasas a zöldségeshez: 

- Jó napot, mik azok a gömbök ott? 

- Narancs, uram, nem látott még ilyet? 

- Jó, akkor mérjen le 5 kilót, de csomagolja 

be egyenként, mert betegnek viszem. 

- Kérem. 

- És mik azok a hosszú zöld izék? 

- Kígyóuborka, nem látott még ilyet? 

- Jó, abból is kérek 5 kilót, de egyenként cso-

magolva, mert betegnek... 

- Kérem... 

- És mik azok a kicsi fekete bigyók abban a 

dobozban? 

- Mák, de nem eladó!  

Borverseny volt Püspökiben 

 A múlt szombaton (szerk. meg.: 2014 március 22-

én) a biharpüspöki Bocskai István Közösségi Házban szervez-

ték meg az I. Biharpüspöki Borversenyt. Hetvenhat bort ne-

veztek be a Bihar megyei borosgazdák, zsűri értékelt. 

A szervezők Féth Imre Ferencz egyesületi tag és Oláh Zoltán 

Lóránd a Vincellér egyesület elnöke voltak. Megtudtuk, 

hogy 76 bort neveztek a Bihar megyei borosgazdák, ami fi-

gyelembe véve, hogy ez volt az első biharpüspöki borver-

seny, a rendezők szerint elég szép szám. A zsűri tagjai Kiss 

Zoltán, Fazakas Kinga, Szoboszlai Hilda és Szoboszlai Csaba 

voltak, a zsűri elnök pedig Szoboszlai Hilda. Olyan települé-

sekről hoztak borokat, mint Biharpüspöki, Bihar, 

Bihardiószeg, Biharfélegyháza, Élesd, Érmihályfalva, 

Hegyközkovácsi, Margitta, Mezőtelegd, Monospetri, Szent-

imre, Szentjobb, Poklostelek, Vajda és Vedresábrány. 

A díjazottak 

A Nagyarany-díjat Hegedűs Attila érmihályfalvi borász érde-

melte ki, 2010-es Sauvugnion Blanc-Hárslevelű borával. 

Aranyérmesek lettek: Ádám Gergely, Barcsa Géza, Batiz Ta-

más, Bereghi János, Bokor Apor, Braun Tibor, Chifiriuc And-

rás, Féth Imre, Füzesi József, Galutz Dorel, Hegedűs Attila, 

Kajántó Pál, Kiss István, Kún Géza, Petrica Ioan, Petrica 

Pavel, Rittner Tibor, Tolnai István, Török Attila, Török Mi-

hály, Török Olivér és Várdai József. Biharpüspökiből Ádám 

Gergely, Ádám János, Baumgartner Ferenc, Féth Imre Fe-

rencz, Oláh József, Pap Kálmán, Pap Zoltán, Pataki Ildikó, 

Pataki László és Simon Imre borászok voltak jelen. A zenéről 

Szőcs Lőrinc és Újlaki Sándor gondoskodtak. 

„A sok aranyérmes bor jelzi a nevezett borok magas színvo-

nalát. A borok március végére kellőképpen összeértek és 

letisztultak. A Bihar megyei települések borversenyei már 

mind lezajlottak, ezért a borászok a legjobban szereplő bo-

raikat nevezték be. Nagyobb részük a bihari borvidékre jel-

lemző fajtákat vonultatták fel : Királyleányka, Fehérleányka, 

Mustosfehér, Olaszrizling, Ottonel Muskotály, Szürkebarát, 

Rajnai Rizling, Chasselas, Furmint, de nálunk kevésbé ismert 

fajok is előfordultak, úgymint Cserszegi Fűszeres, Irsai Oli-

vér, Aligoté, Zéta. A vörösek derékhadát a Cabernet 

Sauvignion és a Kékfrankos biztositotta, ugyanakkor a vörös 

kategóriában sok házasitás is szerepelt”- nyilatkozta lapunk-

nak Oláh Zoltán Lóránd. 

Megtudtuk azt is, hogy a nagy sikerre és színvonalas ese-

ményre való tekintettel a szervezők hagyományt kívánnak 

teremteni. [Forrás: www.erdon.ro] 
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