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Folytatás a 4. oldalon 

Az erdélyi magyaroknak már biztos a brüsszeli képviseletük 

Tőkés László a harmadik helyen szerepel a FIDESZ 

EP-választási jelölt-listáján, melyet április 10-én ho-

zott nyilvánosságra a kormánypárt.  

Közismert tény, hogy Magyarország kormányzó pártja 

eddig is felelősséget vállalt a határon túli magyar nem-

zetrészekért, sőt ezt rögzítették is az elmúlt ciklusban 

elfogadott új alkotmányban. A nemzetegyesítés jelké-

pes lépcsőfokaiként az elmúlt kormányzati ciklus alatt a 

határon túliak visszakaphatták a magyar állampolgársá-

got, sőt a történelem során először megvalósulhatott az 

anyaországi választásokon való részvétel. A folyamat 

azonban nem áll le, a kétharmados többséget újra meg-

szerző magyar kormánypárt saját listáján kíván helyet 

biztosítani a határon túli magyarok képviselőinek. Így 

magyar képviselet akkor is lesz, ha a határon túl esetleg 

meghiúsul az EP-választáson elinduló magyar szerve-

zetek mandátumszerzése, amennyiben pedig ez sikeres 

Tőkés László befutó helyen  

Dr. Szilágyi Ferenc 

Választás 2014 – Megvan a kétharmad 

Kétharmados parlamenti többséget szerzett a Fidesz-

KDNP az április 6-i országgyűlési képviselő-

választáson a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozott-

sága alapján. A Nemzeti Választási Iroda vasárnapra 

virradó éjjel közölt adatai szerint a Fidesz-KDNP-nek 

133, az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-nek 38, a Jobbik-

nak 23, az LMP-nek pedig 5 mandátuma lesz az új par-

lamentben. 

A szavazatok 99,99 százalékának feldolgozása alapján 

– az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók mi-

att ugyanis csak szombaton tudták befejezni a szavaza-

tok összeszámlálását az egyéni körzetekben – a Fidesz-

KDNP országos listájára 2.264.730 , az MSZP-Együtt-

DK-PM-MLP-ére 1.290.804, a Jobbikéra 1.020.476 

szavazat, az LMP-ére pedig 269.413-an szavaztak. 

A többi 14 országos listát állító párt nem érte el az öt-

százalékos küszöböt, így nem jutott be az Országgyű-

lésbe. 

A múlt vasárnap tartott választás után a szavazatoknak 

csak majdnem 99 százalékát összesítették a szavazat-
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Önkormányzati híreink 

Rendkívüli és rendkívül viharos tanácsülés Érmihályfalván  

Csupán két napirendi ponttal, és egy órát tartott az 

érmihályfalvi képviselőtestület rendkívüli ülése hétfőn dé-

lután, ám viharosra sikeredett. 

Két napirendi ponttal tartott hétfőn délután rendkívüli ülést 

az érmihályfalvi Helyi Tanács, melyre azért volt szükség 

Nyakó József polgármester indoklása szerint, mert határidős 

kérdésekben kellett dönteni. Az első a Mezőgazdasági Fő-

gimnáziumnál történő építkezés volt. Erről már volt szó ko-

rábban, annyi a fejlemény, hogy az Észak-Nyugati Fejlesztési 

Régióban konkrét lehetőség adódott pályázati szempontból 

(van pénz – szerz.megj.), a tanácsosok pedig egyhangúlag 

megszavazták, hogy az önkormányzat partneri szerződést 

kössön a tanintézménnyel egy sikeres pályázat reményé-

ben. A második napirendi pont az úgynevezett “Penészleki 

projektet” érinti. Mint arról korábban már beszámoltunk, 

Érmihályfalva, Érkörtvélyes és a szomszédos, ám határon 

túli Penészlek közös pályázatban készíttette el a települések 

közötti hagyományos út felújítására vonatkozó tervet, mely 

valójában Románia schengeni csatlakozása után kap jelentő-

séget (és persze az után, ha a kivitelezés is megtörténhet). 

Szócsata 

Utófinanszírozású EU-s projektről van szó, a pályáztató már 

rendben találta a pályázatot, ám kiegészítést kért, miszerint 

az út teljes egészében legyen a város köztulajdonában. A 

gond abból adódott, hogy a határozat az EMNP-frakció sze-

rint nem volt kellően előkészítve, Pap Sándor helyi EMNP-

elnök/tanácsos kijelentette: csak egy feketén-fehéren letisz-

tázott tervezetről szavaznak. Ezt szócsata követte, melyben 

az RMDSZ-frakció a határidő szorítását bizonygatta. A verbá-

lis adok-kapokban egy idő után már nem is maga a határo-

zati tervezet volt a téma, hanem a frakciók közötti bizalom 

és együttműködési készség. Végül az RMDSZ három taná-

csosának hiányában, illetve, mivel az EMNP két tanácsosa 

elhagyta a gyűléstermet (és egy tanácsosuk nekik is hiány-

zott), nem volt meg a kétharmados döntéshez szükséges 

kvórum, a helyén maradt negyedik EMNP-tanácsos gyűlés-

vezetői minőségében a döntés elnapolását rendelte el. 

      

   Rencz Csaba 

                                  [Forrás: www.erdon.ro] 
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EMNT: AZ ERDÉLYI MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÉTHAR-

MADÁNAK SEGÍTETTÜNK A SZAVAZÁSBAN 

Mintegy 135 ezer erdélyi magyar állampolgár regisztrált az 

április 6-ai magyar országgyűlési választásokra, közülük több 

mint 85 ezernek az EMNT segített ebben. A 108 ezer leadott 

erdélyi voksból pedig 65 ezret az EMNT irodahálózatában 

gyűjtöttek össze, ez mintegy kétharmadot jelent – hangzott 

el Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügy-

vezető elnökének, valamint Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar 

Néppárt Maros megyei szervezete elnökének szerdán Ma-

rosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján. 

„Ha mi, az Erdélyi Magyar Néppárttal együtt nem állunk az 

ügy mellé, akkor nem ezek lennének az eredmények. Ezért 

köszönjük munkatársainknak, akik az elmúlt két hétben 

rendkívüli órarend szerint dolgoztak, és köszönjük azoknak 

is, akik megbíztak bennünk, és ránk bízták a voksukat tartal-

mazó borítékokat” – fogalmazott az EMNT ügyvezető elnö-

ke. 

Sándor Krisztina hozzátette, a választás végeredménye a 

reményeik szerint alakult, folytatódhat a 2010-ben elkez-

dett nemzetpolitikai irányvonal. „A kárpát-medencei   auto-

nómiatörekvéseket még inkább előtérbe kell helyezni, eh-

hez pedig erős hátország, erős anyaország szükséges. Mi a 

továbbiakban is a magyar kormány stratégiai partnerei, szö-

vetségesei maradunk” – mondta.  

                  Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata 

Érmihályfalván 2000-en szavaztak a Magyar országgyűlési választáson 

Az EMNT irodahálózata által összegyűjtött és a konzulátu-

soknak átadott 65000 magyar országgyűlési szavazatból az 

Érmihályfalvi EMNT Iroda 1697-et gyűjtött össze, mely a 

többi irodához hasonlóan ezekben a hetekben meghosszab-

bított nyitvatartással üzemelt. Az összegyűlt szavazatokat 

jegyzőkönyvvel kiegészítve továbbították a Kolozsvári Fő-

konzulátusnak. Ez a 119 RMDSZ által továbbított, valamint 

az egyénileg eljuttatott szavazatokkal együtt mintegy 2000 

szavazat érkezett Érmihályfaváról és a közvetlen környékről. 

Az EMNT Érmihályfalvi Irodája ezúton mond köszönetet 

azoknak az önkénteseknek, akik lehetővé tették ennek az 

irdatlan munkának az operatív végrehajtását  A 94 éves Szíky István leadja a szavazatát 

Dr. Szilágyi Ferenc 

Eredményvárón a FIDESZ-nél  

2014. április 6-án, a választás napján a FIDESZ meghívására 

érmellékiek is részt vettek a nemrég átadott Bálna Kereske-

delmi és Kulturális Centrumban megtartott eredményváró 

rendezvényen. Az Érmelléki EMNT részéről Dr. Szilágyi Fe-

renc, az Érmihályfalvi Néppárt képviseletében Czeglédi Júlia 

tanácsos vett részt. A népes EMNT és Néppárt delegációjá-

ban jelen voltak többek között Sándor Krisztina EMNT ügy-

vezető elnök, Toró T. Tibor a Néppárt elnöke, Zatykó Gyula 

alelnök, Csomortányi István a Néppárt bihari elnöke stb. 

Hozzájuk csatlakoztak azok a néppártos önkéntesek is, akik 

aktívan besegítettek a FIDESZ szolnoki, pécsi és dabasi kam-

pányába.  Czeglédi Júlia és Dr. Szilágyi Ferenc 
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Az erdélyi magyaroknak már biztos a brüsszeli képviseletük 

Folytatás az 1. oldalról  

lesz, úgy még erősebb lesz a jelenlétünk.  

Az MTI szerint Szájer József jelentette be az indulók listáját: 

„A képviselő bejelentette, a 63 tagú listán az első helyezett 

Pelczné Gáll Ildikó, aki az elmúlt években is Brüsszelben poli-

tizált. A második helyet ő, azaz Szájer József foglalja el, majd 

Tőkés László, Deutsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga, 

Schöpflin György és Erdős Norbert következik. Őket követi 

Kárpátalja és Vajdaság képviselője – akiket később neveznek 

meg -, majd a 11. helyen Kósa Ádám, a 12-en pedig Hölvényi 

György jelenlegi egyházügyi államtitkár szerepel.  

Szájer József azt mondta, számításaik szerint a jelenlegi 14 

Fidesz-KDNP-s EP-képviselő fele befutó helyen szerepel a 

névsorban, amelyet a határon túl élő magyarságot is képvi-

selő, a magyarság összetartozását jelképező nemzeti listá-

nak nevezett.  

Az EP-be delegált magyar kormánypárti politikusok felada-

tának nevezte, hogy világossá tegyék: Magyarország nem 

egy gyarmat, hanem egy önálló ország, amely büszke saját 

cselekedeteire és hagyományaira, ugyanakkor teljesíti az EU

-s együttműködésből fakadó kötelezettségeit, „hiszen a klub-

nak tagjai vagyunk". „Nem fogjuk hagyni, hogy Magyaror-

szágot az EP-ben bárki is lejárassa", és hogy veszélyeztessék 

a magyar fejlesztési forrásokat – nyomatékosította.  

Hangsúlyozta: a jövőben is határozottan akarják képviselni a 

magyar érdekeket az EP-ben, meg fogják védeni a rezsicsök-

kentést és a magyar földet. Mint fogalmazott, semmilyen 

diktátumot nem fogadnak el az Európai Bizottságtól, „nem 

tekintjük az Európai Bizottságot Magyarország kormányá-

nak".  

Kiemelte azt is, a nemzeti lista alkalmas arra, hogy a hatá-

ron túli nemzetrészeket, Kárpátalját, Erdélyt, Vajdaságot, a 

Felvidéket és a diaszpórát is képviselje. 

Erdélyt Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke képviseli – akinek jelöltségéről egyeztettek a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) is -, a 

nyugati magyarságot Schöpflin György, Kárpátalja, Vajda-

ság és a Felvidék esetében pedig arra kérték fel a választ-

mányt, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezekkel a határon túli 

nemzetrészekkel, és onnan nevezzenek meg majd politikuso-

kat a listára.”      MTI 2014.04.10.  

számláló bizottságok. Minden választókerületben egy szava-

zókörben nem bontották föl az urnákat, hanem azokat elzár-

ták. Szombaton ezekbe az urnákba keverték bele a külképvi-

seleteken és az átjelentkezéssel szavazók voksait, és együtt 

számlálták össze a szavazatokat, majd megállapították a 

nem jogerős végeredményt a választókerületekben. 

Utolsóként Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4-es számú vá-

lasztókerületében fejezték be a szavazatok számlálását, az 

adatokat nem sokkal negyed 12 után hozta nyilvánosságra 

az NVI. 

A nemzetiségi listáknál a 99,99 százalékos feldolgozottság 

alapján a kedvezményes mandátumhoz szükséges 22.058 

szavazatot egyetlen nemzetiség sem szerezte meg, a legtöb-

ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 

listájára szavaztak, 11.415-en. Az országos listát állított 13 

nemzetiség ugyanakkor szószólót küldhet a parlamentbe. 

Azt követően, hogy a szavazatszámláló bizottság megállapí-

totta a szavazókörben a szavazás eredményét, a szavazatok 

újraszámlálására csak jogorvoslati eljárás keretében van 

lehetőség, és arra kizárólag a jogorvoslatot elbíráló szerv 

jogosult. 

Az április 6-i szavazáson a választópolgárok két külön szava-

zólapon adhatták le voksukat: egyrészt voksolhattak arra, kit 

szeretnének az országgyűlési egyéni választókerületükben 

(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt egy másik íven arról 

dönthettek, hogy az országos listáról melyik pártot vagy 

nemzetiséget támogatják. A magyarországi lakóhellyel nem 

rendelkező magyar állampolgárok csak pártlistákra szavaz-

hattak. 

Az országos listán kiadható 93 mandátumot a pártlistás sza-

vazatok és az egyéni kerületekben nem hasznosult, úgyne-

vezett töredékszavazatok alapján osztották ki. 

Az új Országgyűlés május 6-ig megalakul, az alaptörvény 

értelmében ugyanis az alakuló ülést a köztársasági elnök 

hívja össze a választást követő 30 napon belüli időpontra. 

 

 

Választás 2014 – Megvan a kétharmad 

Folytatás az 1. oldalról  

MTI 
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… és Debrecenben 

2014. április 5-én, a magyarországi parlamenti választások 

előtt egy nappal, az Erdélyi Magyar Néppárt  érmihályfalvi 

szervezetének néhány tagja Debrecenben vett részt Orbán 

Viktor kampányzáró rendezvényén. 

      A Nagytemplom előtti Kossuth téren különböző előadá-

sokkal fogadták az érkezőket. Elhangzott az „Ahogyan sza-

vaztál, úgy bánjanak veled” kezdetű vers, mely szerint sem-

mit sem érdemel az, aki nem jól szavaz. 

Ezután megkezdődött Orbán Viktor beszéde, melyben kifej-

tette, hogy mennyi mindent tettek az országért, majd vég-

szóként megkért mindenkit, hogy menjenek el szavazni, 

mert a jövő függ tőle, a célt közösen érhetjük el. 

      Zárásként elhangzott a himnusz, ezt követően pedig  

Vastag Csaba és Vastag Tamás koncertjét hallgathatták meg                     

a jelenlévők. 

Békemenet Budapesten …  

A magyarországi parlamenti választások előtt bő egy héttel, 

az érmihályfalvi és érsemjéni Erdélyi Magyar Néppárt és 

Minta tagjai is részt vettek a 6. alkalommal megtartott Bé-

kemeneten 2014. március 29-én. 

A debreceni Fidesz felajánlására Debrecenből buszokkal in-

dultunk Budapestre. 

      A menet a budapesti Kossuth térről vonult a Hősök teré-

re, ahol Orbán Viktor mondott beszédet kijelentve, hogy a 

parlamenti választáson még négy évet kér. Indulás előtt el-

hangzott a magyar és székely himnusz. 

      Hatalmas élmény volt, amikor kis csapatunkat külön kö-

szöntötték a tömegből. Megköszönték, hogy velük tar-

tottunk, és néhányan üdvözletüket küldték a „hazaiaknak”, 

hiszen egykor ők is itt éltek. Biztattak, hogy ne adjuk fel, hisz 

egyek vagyunk. Egy kisebb csapat Bihar megyei népdalt is 

énekelt nekünk.  

      A hazafele vezető út hangulatosan, barátságosan telt, 

újabb kapcsolatokat kialakítva a két város között. 
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Egymásra talált az MSZP és az RMDSZ, de ennek nem mindenki örül - 2013. január 17. 

A Magyar Szocialista Párt és a Romániai Magyar Demokra-

ta Szövetség (RMDSZ) csütörtökön Kolozsváron együttmű-

ködési megállapodást kötött egy közös Kárpát-medencei 

program kidolgozásáról és végrehajtásáról. Az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt (EMNP) szerint a Romániai Magyar Demokra-

ta Szövetség (RMDSZ) nyíltan felvállalta baloldali kötődé-

sét azzal, hogy a Magyar Szocialista Párttal (MSZP) 

"egymásra találtak". 

A két párt vezetői közötti tárgyalások az RMDSZ elnöki hiva-

talában, zárt ajtók mögött zajlottak. A megbeszélésről ki-

adott RMDSZ-közlemény szerint Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke az elmúlt év eredményeiről, valamint a 2013-as év 

kihívásairól tájékoztatta az MSZP küldöttségét, Mesterházy 

Attila, az MSZP elnöke pedig pártja új alapokra helyezett 

nemzetpolitikai programját ismertette.  

Az RMDSZ azt közölte, hogy a szövetség szaktestületei a kö-

vetkező időszakban részletesen elemzik az MSZP nemzetpo-

litikai programját. Az MSZP közleményében arról tájékozta-

tott, hogy "a felek kölcsönös megállapodásokat is kötöttek". 

A két párt közötti egyezmények célja egy közös Kárpát-

medencei program kidolgozása és végrehajtása. 

Török Zsolt, az MSZP szóvivője az MTI-nek nyilatkozva el-

mondta: szóbeli megállapodások születtek arról, hogy mind-

két fél a saját pártcsaládjában próbálja előmozdítani a ma-

gyarság ügyeit, valamint arról, hogy a román-magyar határ 

menti régióban segítik egymást annak érdekében, hogy ha-

tékonyabban hívhassák le az Európai Unió forrásait.  

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára az MTI-nek elmondta: ab-

ban állapodtak meg, hogy szakpolitikai kérdésekben meg-

osztják egymással tapasztalataikat, átadják egymásnak a két 

párt műhelyeiben készült tanulmányokat. Mesterházy Attila 

csütörtökön a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemre 

is ellátogatott, ahol az intézmény rektorával és professzorai-

val folytatott megbeszélést. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a Romániai Ma-

gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nyíltan felvállalta balol-

dali kötődését azzal, hogy a Magyar Szocialista Párttal 

(MSZP) "egymásra találtak". Az EMNP-nek az MTI-hez el-

juttatott közleménye szerint az MSZP vezetőinek kolozsvári 

látogatása, valamint a Táncsics Alapítvány és a Kós Károly 

Akadémia Alapítvány közötti szerződés nagy mértékben 

hozzájárul ahhoz, hogy "az RMDSZ-t jóhiszeműen támogató 

erdélyi magyar választópolgárok végre egyértelműen lássák, 

hogy mire fordítja a szövetség a tőlük kapott bizalmat". 

A párt hangsúlyozta: az RMDSZ azokkal vállalt nyílt közössé-

get, akik a 2004. december 5-i magyarországi népszavazás 

előtt a szomszédos országokba szakadt magyarok kettős 

állampolgársága ellen kampányoltak. "A történtek után az is 

joggal merülhet fel az RMDSZ-re szavazó magyarokban, 

hogy a szövetség maradhat-e az Európai Néppárt tagja, vagy 

nem lenne-e tisztességesebb, ha az európai szocialistákat is 

tömörítő Szocialista Internacionáléban kérne helyet magá-

nak" - áll a Toró T. Tibor pártelnök által jegyzett "Összenő, 

ami összetartozik" című közleményben. 

Az EMNP azt is közölte: fenntartásokkal kezeli az MSZP-nek 

az erdélyi magyarokkal szemben "hirtelen támadt rokon-

szenvét". "Nem tartjuk hihetőnek, hogy két évtizednyi teljes 

közömbösség, sőt, ellenséges viszonyulás után a nem is 

olyan régen még '23 millió román munkavállalóval' riogató 

MSZP őszintén, hátsó szándékoktól mentesen 'közeledik' az 

erdélyi magyarokhoz" - áll az EMNP közleményében. 

                         [Forrás: www.hvg.hu/vilag/] 

Viccek 
Rákosi és Gerő autóval utaznak a Duna partján, és a kocsiban a 

parasztokról, illetve a munkásokról vitatkoznak. 

- Te, Ernő! - szól Rákosi. - Olyat kéne tenni, aminek örülnének az 

emberek, és a népnek is jó lenne.  

Mire a sofőr: 

- Hajtsak a Dunába, elvtársak?  

Egy helyi rendőr megkérdez egy magyar parasztot: 

- Elégedett a Gyurcsány rendszerrel? 

- Nem én! Jobb volt a királyságban! - hangzik a válasz. 

- Miért? Hány gatyája volt akkor magának? 

- Nyolc. 

- És miből volt? 

- Gyolcsból. 

- És most hány van? 

- Három. 

- Miből van? 

- Abból a nyolcból.  

Nem is oly rég történt!  

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
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A neheze még hátravan 

A magyarországi választások másnapján a Fidesznek drukko-

ló barátaim sugárzó arccal szegezték nekem a kérdést, hogy 

mit szólók hozzá én, az örök szkeptikus, hogy mégiscsak 

meglett az általuk várt kétharmados többsége Orbán Viktor-

nak.  

Várjuk meg a hivatalos végeredményt, ami majd a hónap 

végén lesz meg –mondtam elsőre, majd utaltam rá, hogy 

most valamivel kevesebben vettek részt a választáson, mint 

négy évvel ezelőtt, a Fidesz-KDNP-re pedig jó félmillióval 

kevesebben szavaztak, mint 2010-ben. Ez intő jele lehet an-

nak, hogy még most is, negyedszázaddal a kommunista 

rendszer bukása és a szovjet csapatok kivonulása után erős 

a kádári szocializmus iránti nosztalgia Magyarországon. A 

szocialisták és csatlósaik még mindig besöpörték minden 

negyedik szavazó voksát, ráadásul a főváros fele a lábuknál 

hever.  

A posztkommunista, kádárista világkép egyik lényeges ele-

me az internacionalizmus, a nagyhatalmaknak való megfele-

lési kényszer („merjünk kicsik lenni”) és ezzel párhuzamosan 

a nemzeti szempontok elhanyagolása; egy februári felmérés 

kimutatta, hogy a Magyar Szocialista Párt és a holdudvara 

az, amely még ma is fenn tudja és fenn akarja tartani ezt a 

szemléletmódot. Kihasználva a „gulyáskommunizmus” máig 

ható örökségét: a Kádár-rendszerben valóban voltak a dikta-

túrát enyhítő, elviselhetővé tévő elemek, volt látszatszabad-

ság, látszatjólét, látszatpiac. A balliberálisok tudják, hogy a 

szocialista láger más polgáraival szemben a magyar embe-

rek – különösen az idősebb generációk – nosztalgiát éreznek 

a nyugati hitelekből fenntartott kádárizmus látszatvilága 

iránt. „A szocialisták a kádárizmus e kártékony örökségének 

átemelésével 25 éven át ellehetetlenítették, hogy a demok-

rácia magva és veleje, a népszuverenitás letéteményese, a 

civil társadalom és vele az állampolgári öntudat létrejöjjön 

Magyarországon” – fogalmaz Fricz Tamás politológus, ki-

emelve: a baloldalon megmaradt az a politikaielit-

magatartás is, amely lenézi és semmibe veszi a civil kezde-

ményezéseket, az állampolgári kontrollt. Majd így folytatja: 

„A szocialisták világos döntést hoztak a rendszerváltás haj-

nalán: azzal, hogy a kádárizmus és a kádári mentalitás fenn-

maradását segítették elő az elmúlt 25-27 évben, saját hatal-

mi, gazdasági és egzisztenciális érdekeiket a demokrácia 

érdekei elé helyezték. Az elmúlt huszonöt évben a szocialis-

ták – karöltve a balliberálisokkal – a demokráciát nem mű-

ködtették, hanem felhasználták, sőt feláldozták saját pénz-

ügyi és hatalmi érdekeik oltárán. Így és ennek okán maradt 

és erősödött meg egy olyan korrupciós hálózat, amely átjár-

ta az egész társadalmat, a politika, a gazdaság, a média és 

sajtó, a kultúra és az önkormányzatok világát.” 

Ehhez képest elképesztő arcátlansággal jelentette ki az 

MSZP elnöke vasárnap az urnák zárása után, hogy Magya-

rországon nincs se demokrácia, se jogállam, se szabad sajtó. 

A magyar választók nagy többsége a jobboldalra szavazott, 

miközben a baloldal prominensei és a neoliberálisok éveken 

át szabadon áskálódtak kül- és belföldön az ország és a 

nemzet ellen. Mesterházy Attila szerint Magyarországon 

még sincs szabadság. Miközben épp az MSZP volt az – a már 

idézett politológus szerint –, amelyik „az elmúlt huszonöt 

évben átmentett a demokrácia keretei közé egy olyan poszt-

kommunista rendszert, amely a kádárizmusra épült, amely 

gátolta a szabadságvágy kibontakozását, a felelős állampol-

gári-honpolgári magatartás elterjedését.” 

A magyar választók vasárnap e posztkommunista rendszer 

végleges lebontására, a magyar demokrácia megerősítésére 

és stabilizálására, egy szabad, nemzeti öntudattal rendelke-

ző, független, rendigényű ország építésére és irányítására 

adtak felhatalmazást a jobboldalnak. Gigászi feladat ez a 

várható vörös ellenszélben.  

Dénes László – Reggeli Újság  

mailto:DEKOZERMI@GMAIL.COM
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Hirdetés  

Az Erdélyi Magyar Néppárt érmihályfalvi tanácsosai 

várják azoknak a nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik a 60 

évet betöltötték,  nyugdíjuk  nem haladja meg a 630 lejt, 

nem rendelkeznek gépjárművel valamint 2000 négyzetmé-

tertől több beltelekkel. Ugyanakkor azok a személyek is je-

lentkezhetnek, akik betöltötték a 60 évet és nem rendelkez-

nek jövedelemmel.  

Az EMNP érmihályfalvi tanácsosainak a javaslata, 

hogy 100 lejnek megfelelő szociális jegyet biztosítson a ta-

nács ünnepnapokon (Húsvét és Karácsony) a fent említett 

személyek részére, ezért szükséges, hogy jelezzék igényüket.  

Jelentkezni lehet Érmihályfalván, a Republicii utca 40. szám 

alatt az EMNT Demokrácia Központ irodájában Czeglédi Júlia 

tanácsosnál. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmihályfalvi irodájában 

2014.04.26-án 18 órai kezdettel Kálmán Gabriella, jogtaná-

csos tart tájékoztatást a munkaviszonyokkal kapcsolatos 

dolgokról, bérelszámolás, munkanélküli segély, gyerekgon-

dozás, stb. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.           

Helyszín: Érmihályfalva, Republicii utca 40. 

Konzuli nap 

Folytatódnak a havonta megrende-

zésre kerülő Konzuli napok az érmel-

léki EMNT-irodában.  2014. április  23

-án, szerdán várják azok jelentkezé-

sét, akik állampolgársági kérelmüket 

szeretnék leadni, valamint  értesítést 

kaptak arról, hogy a kolozsvári főkon-

zulátusra megérkeztek magyar anya-

könyvi irataik, és azokat a központban 

szeretnék átvenni.  

Lehetőség lesz a Magyar Igazolványok 

pótlapokkal történő kiegészítésére, 

magyarországi útlevél igénylésére, 

anyakönyvezésre is. Jelentkezni lehet 

a központ irodájában – Érmihályfalva, 

Köztársaság utca 40. szám alatt – vagy 

a 0259/35-55-52-es telefonszámon.  

Kézműves foglalkozás: tojásírás                                 

A hagyományos tojásírási technikákkal ismerkedhetnek meg 

mindazok, akik április 18-án 10 órakor ellátogatnak az ér-

melléki EMNT-irodába (Köztársaság/Republicii 40. szám). A 

húsvéti ünnepekre hangolódva Jakó Jolán helyi kézműves 

tart foglalkozást gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.  

Szeretettel várják az érdeklődőket! 
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