
ÉRINTŐ 
ERDÉLYI MAGYAR  
NÉPPÁRT 

„Dolgoznunk kell, ha élni akarunk,  

és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.” 

                       Kós Károly: Kiáltó Szó, 1921 

2014. MÁJUS 

XVI. SZÁM  

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

TEL: 0259355552   
DEKOZERMI@GMAIL.COM 

ERMIHALYFALVA@NEPPART.EU 

Folytatás a 4. oldalon 

Érmihályfalván rajtolt a Néppárt autonómiakaravánja  

Az Erdélyi Magyar Néppárt több erdélyi település érin-

tésével autonómiakaravánt indított, amelynek kereté-

ben vezetői és szakértői ismertetik a korábban közvitá-

ra bocsátott néppárti autonómiakoncepciót. A körút 

első állomása szombaton Érmihályfalván volt, ahol 

Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár az önrendelke-

zés és a föderális államberendezkedés előnyeiről tar-

tott előadást. 

Csomortányi István, a Partiumi Autonómia Tanács el-

Tőkés László  
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Önkormányzati híreink 

Nyakó József érmihályfalvi RMDSZ elnök és polgármester, 2014. május 10-i ,,megszokott” hangvételű közlemé-

nyére reagálva az Érmihályfalvi Néppárt  Szervezete fontosnak tartja elmondani a következőket:  

Közlemény 

1. Az Érmihályfalvi Néppárt szervezete kezdeményezte 

szociális jegyek biztosítását minden érmihályfalvi nyug-

díjas számára, akik betöltötték a 60 évet és a havi jöve-

delme nem haladja meg a 630 lejt. A szociális jegyeket 

évi két alkalommal, alkalmanként 100 lejes értékben 

bocsátaná ki. A kezdeményezés megfelel Románia tör-

vényeinek, más önkormányzatok is élnek ezzel a lehe-

tőséggel. 

2. Felhívjuk a Polgármester Úr figyelmét arra a tényre, 

hogy a kérésünk az Érmihályfalva Helyi Tanács Pénz-

ügyi Bizottságához került, amely megbízta Czeglédi Jú-

lia tanácsos asszonyt a kedvezményezettek számának a 

felmérésével (6/27.01.2014-es számú bizottsági hatá-

rozat), ami szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezés 

pénzügyileg tervezhetővé váljon. 

3. Javasoljuk az önkormányzatok működési rendjének 

betartását, amely szerint a döntéseket a Helyi Tanács 

hozza, a Polgármester pedig végrehajtja. Mivel a kér-

dés még nem került a Helyi Tanács elé a Polgármester 

Úr reakcióját elhamarkodottnak tartjuk. 

4. Az igények felmérése során a munkát önkéntesen 

végző Czeglédi Júlia tanácsos minden érdeklődőt tájé-

koztatott arról, hogy a határozattervezet előkészítése 

zajlik, a támogatás odaítélése korántsem biztos.  

5. Bár ebben a kérdésben a döntés nem a Polgármes-

ter Úrra tartozik, tudatában vagyunk annak, hogy befo-

lyása érvényesül az RMDSZ többségű Tanácsban. A 

kezdeményezés így, ha nem is hivatalosan, de végül is 

a polgármester jóindulatán múlik. 

6. Bár kétségkívül nem vagyunk „gazdag” önkormány-

zat, a segítség a város éves költségvetésének elenyésző 

részét igényelné, jóval kevesebbet, mint a városveze-

tők legutóbbi (2014. április) ötlete, mely szerint a főte-

ret a szociális munkások helyett egy „profi” céggel ta-

karíttatnánk (évi 164.200 lejért, és ez az összeg a cég 

működéséhez biztosított mobil iroda 33.500 RON-os 

egyszeri költségét nem is tartalmazza). Talán a város-

vezető pártjának részvétele Románia szocialista kor-

mányában segíteni fog az anyagi helyzet jobbra fordu-

lásán, ha már a nemzeti ügyeket megéri félretenni ér-

te. 

7. A Polgármester Úr által használt, gyűjteménybe illő 

„átverés”, „hitegetés”, „agitátorok”, „bérencek”, 

„népbutító”, „populista”, „önmaguk fényezése”, 

„felelőtlen”, „manipuláció” kifejezéseket freudi elszó-

lásoknak tartjuk, a viszont-minősítésektől eltekintünk.  

A városvezetők jóindulatában bízva,  

 

Tisztelettel, az Érmihályfalvi Néppárt tanácsi frakciója 

Érmihályfalva,    2014. május 12. 

   

Köszönet nyilvánítás 

Az Érintő Egyesület ezúton megköszöni az 

Ara, Lloyd, Legero cipőgyár dolgozóinak és 

minden támogatónak, akik adójuk 2%- val 

támogatták egy beteg gyerek gyógykezelését.  
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A Fidesz nyert, második erővé vált a Jobbik, az LMP is bejutott 

A végleges adatok szerint a Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az 

MSZP 2, a DK 2, az Együtt-PM 1 és az LMP 1 mandátumot 

szerzett meg az EP-választásokon. A Jobbik ezzel az ered-

ménnyel második erővé lépett elő. Az MSZP elnöksége fel-

ajánlotta lemondását. 

 
 

A valasztas.hu végleges adatai: 

 

Fidesz-KDNP: 1 191 163 szavazat (51,49%) 12 mandátum 

Jobbik:  339 501 szavazat (14,68%) 3 mandátum 

MSZP: 252 494 szavazat (10,92%) 2 mandátum 

DK: 225 762 szavazat (9,76%) 2 mandátum 

Együtt-PM: 167 012 szavazat (7,22%) 1 mandátum 

LMP: 115 957 szavazat (5,01%) 1 mandátum 

A Haza Nem Eladó: 12 107 szavazat (0,52%) (5 % alatti lista)  

SMS: 9 263 szavazat (0,4%) (5 % alatti lista) 

A magyarországi EP-képviselők listája 

Fidesz : Pelczné Gáll Ildikó, Szájer József, Tőkés László, De-

utsch Tamás, Gyürk András, Gál Kinga, Schöpflin György, 

Erdős Norbert, Bocskor Andrea, Deli Andor, Kósa Ádám és 

Hölvényi György. Jobbik: Morvai Krisztina, Balczó Zoltán és 

Kovács Béla. 

Az MSZP két mandátumát Szanyi Tibor és Ujhelyi István kap-

ta. A DK két mandátumát a végeredmény szerint Gyurcsány 

Ferenc és Molnár Csaba szerezte meg, de bejelentették, 

hogy Molnár Csaba és Niedermüller Péter megy Brüsszelbe. 

Az Együtt-PM is egy mandátumot szerzett, a listavezetőjük 

Bajnai Gordon, de az utána következő Jávor Benedek lesz EP

-képviselő. Az LMP mandátuma Meszerics Tamásé. 

Előzmények: 

Sajtóinformációk szerint az előzetes eredmények alapján a 

Fidesz–KDNP a voksok 53,47 százalékát szerezte meg a má-

jus 25-i európai parlamenti választáson, a Jobbik 15,1, az 

MSZP 11, míg a Demokratikus Koalíció 9, az Együtt-PM 6,1 

százalékot kapott.    

 

Egyelőre kevesen vannak a Jobbik európai parlamenti ered-

ményváróján a Budapesti Kongresszusi Központban vasár-

nap, ahol - ahogy az országgyűlési választáson - elkülönített 

teremben várakoznak a politikusok és külön helyszínt ren-

deztek be a szimpatizánsoknak és az újságíróknak. Utóbbit 

ismét a Jobbik kampányának motívumaival díszítették fel, a 

pulpituson pedig a magyar nemzeti és a székely zászló, vala-

mint történelmi zászlók állnak. 

 

A Mandiner értesülései alapján az összes leadott szavazat 

mintegy 78 százalékos feldolgozottságnál: 

 

1. Fidesz-KDNP 52,6% 

2. Jobbik 14,89% 

3. MSZP 11,18% 

4. DK 9,28% 

5. Együtt-PM 6,68% 

6. LMP 4,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [Forrás: ittHON.ma hírösszefoglaló] 
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Folytatás az 1. oldalról  

Érmihályfalván rajtolt a Néppárt autonómiakaravánja 

nöke, a Néppárt Bihar megyei szervezete elnökének 

köszöntője után Tőkés László szólalt fel elsőként. Mint 

mondotta, egyházi emberként, európai parlamenti 

képviselőként, illetve a több mint tíz évvel ezelőtt ala-

kult Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként mind-

három területen – az egyházban, az EP-ben és Erdély-

ben egyaránt – szükségesnek tartja az önrendelkezésre 

való törekvést. A hit fontosságát emelte ki az autonó-

miaküzdelemben, amelyet egy futballmérkőzéshez ha-

sonlított: az a csapat, amely a meccs elvesztésének 

gondolatával lép a pályára, az bizonyára veszíteni is 

fog. „Ha valaki kételkedne harcunk sikerében, az gon-

doljon a huszonöt évvel ezelőtti Temesvárra, ahol egy 

sokszorosan megalázott, lenézett, elnyomott gyüleke-

zet vívta ki szabadságát” – hangsúlyozta. Megítélése 

szerint felértékelődött az autonómia „árfolyama”, 

megnőtt az ázsiója, immár nem kerülheti el Európa 

sem, hogy szembenézzen a kollektív kisebbségi jogok-

kal. Tőkés László úgy vélekedett, hogy döntő fordulat 

érlelődik e tekintetben. 

Az autonómiafórumon részt vevő Nyíri Béla, Nyíráb-

rány polgármestere a demokrácia fokmérőjének nevez-

te az autonómiát, amelyért küzdeni kell. A fideszes 

elöljáró sok sikert kívánt a küzdelemhez az erdélyi ma-

gyar közösségnek. 

Bakk Miklós előadását az autonómia fogalmának meghatá-

rozásával kezdte, mondván: az autonómia az eszköz, mely 

lehetővé teszi, hogy a magunk dolgában mi magunk dönt-

sünk. A Néppárt autonómia-csomagtervéről elmondta: ez 

nemcsak a székelyeknek vagy a partiumiaknak, hanem az 

ország minden területi közösségének önrendelkezést adna. 

Hangsúlyozta: a területi közösségeket nem Bukarestből irá-

nyítva megrajzolni, hanem elismerni kell, hiszen ezek eleve 

léteznek. A Néppárt javaslatcsomagja több elemet tartal-

maz, mint például egy általános szabályozást a területi-

regionális közösségekre nézve, a régiók létrehozásának tör-

vényeit, illetve a régiók közösségének alapján készült statú-

tumot. Az előadó felhívta a figyelmet: Románia mostani ál-

Bakk Miklós  

Toró T. Tibor 

Csomortányi István 

Folytatás az 5. oldalon 
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lamberendezkedése nem felel meg az uniós térség kihívása-

inak, számos anomália tapasztalható, ezért elkerülhetetlen 

a régiók újragondolása. 

Az előadást követően Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nép-

párt elnöke összegezte az autonómiaküzdelem múltját, és 

jelenét. Mintegy tíz évvel ezelőtt vált nyilvánvalóvá, hogy 

kettészakad az erdélyi magyar érdekképviselet. Ennek oka 

az volt, hogy különböztek a vélemények a bukaresti hata-

lomhoz és az autonómiához való viszonyulást illetően. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tíz évvel ezelőtti megalaku-

lásával, illetve a 2011-ben alakult Néppárt megjelenésével 

esély nyílott arra, hogy az autonómia párti, „kuruc” politikát 

folytató tábor megerősödjön. A legfőbb feladat a 2016-os 

választásokon való sikeres szereplés, annak érdekében, 

hogy a jelenlegi „labanc” hatalommal szemben átütő sikert 

érjen el a Néppárt. Ezzel pedig egy olyan alkupozíció terem-

tene, amelyben lehet beszélni az autonómiáról – vélekedett 

Toró T. Tibor. A partiumi autonómiára vonatkozóan kifej-

tette: többletfeladatok előtt áll a Partiumi Autonómia Ta-

nács, hiszen a régió identitása nem olyan erős, mint Szé-

kelyföld esetében. Ehhez egy erős, elkötelezett, harcra el-

szánt munkára van szükség – szögezte le a pártelnök. 

Az autonómiafórumot az elkövetkező hetekben több erdélyi 

és partiumi helyszínen megszervezik, legközelebb Gyergyó-

szentmiklóson. 

Érmihályfalván rajtolt a Néppárt autonómiakaravánja 
Folytatás az 4. oldalról  

[Forrás: Az EMNT sajtószolgálata] 

 Közlemény  

Folytatás a 6. oldalon  

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az EP-választás még 

véget sem ért, már el is kezdődött a szokásos bihari RMDSZ-

es hecckampány. Teljesen mindegy, hogy „van-e sapka” az 

Erdélyi Magyar Néppárton, vagy nincs, jelen esetben, hogy 

indult-e a Néppárt a választásokon vagy sem, vagy, hogy a 

„fő” érdekképviselet jól, rosszul, vagy közepesen szerepelt, 

a vége ugyan az: a Néppárt a hibás... 

Jelen esetben, még urnazárás előtt tálalta szenzációként 

egy RMDSZ-es politikai megrendelésre készült cikk, hogy: 

„román pártot segítettek Biharban az EMNP emberei”. Az 

írást pedig arra alapozták, hogy több bihari önkormányzat-

ban is néppárt-szimpatizánsok, (a cikk szerint tisztségvise-

lők!) töltöttek be urnabiztosi tisztséget a Mihai Răzvan 

Ungureanu neve által fémjelzett jobboldali párt színeiben. 

Fontosnak tartjuk elmondani a következőket: 

1. Az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje az EP-választásokon 

Tőkés László, aki a Néppárt javaslata szerint a magyarorszá-

gi Fidesz színeiben indult és nyert mandátumot, miután az 

RMDSZ sokadszor is elutasította a közös indulás lehetősé-

gét, dacára annak, hogy az erdélyi összefogás koalíciós listá-

jának bejutási küszöbe is csupán 5% lett volna.  

2. Miután a Néppárt biztosítottnak látta az erdélyiek képvi-

seletét Tőkés László személyében, saját pártérdekeit félre 

téve nem indult a romániai EP-választásokon, hiszen két 

induló magyar párt esetében nagy eséllyel mindkét alakulat 

kieső helyen végzett volna. 

3. Az RMDSZ-es jelöltek eddigi tevékenységének ismereté-

ben, a szövetség sorozatos korrupciós botrányai és 25 éves 

eredménytelensége okán, az Erdélyi Magyar Néppárt távol 

tartotta magát a kampánytól. A Néppárt sem az RMDSZ, 

sem más román versenypárt esetében sem támogató, sem 

ellenkampányt nem folytatott. 

4. Habár egy-két hónappal a választások előtt hirtelen és 

látványosan megnőtt a tulipános képviselőjelöltek érdeklő-

dése az Érmellék iránt (az elmúlt öt évben, összesen nem 

láttunk annyi „EP-jelöltet” szűkebb hazánk fölött „szállni”, 

mint most a mandátumosztást megelőzően), az RMDSZ-

kampányt nem kommentáltuk, tagságunknak lelkiismereti 

szavazást javasoltunk. 

5. A kampány utolsó szakaszában nyílt arra lehetőség, hogy 

a magyarok lakta településeken, ahol a kisebb pártok nem 

állnak komolyabb szervezettségi szinten, mint például a Mi-

hai Răzvan Ungureanu vezette Forța Civica, a választáson 

nem induló Néppárt gyakorlott urnabiztosai is biztosi minő-

ségben vigyázhassanak a választások tisztaságára. Ezt a 

munkát néhány településen szimpatizánsaink egyénileg és 

nem szervezett módon, nem a Néppárt színeiben végezték. 

6. Mint ahogyan azt az RMDSZ-nél is jól tudják, az 

urnabiztosok semmilyen kampánytevékenységet nem foly-

tathatnak, így aljas rágalom, hogy bármelyik szimpatizán-
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Közlemény 
Folytatás az 5. oldalról  

sunk román pártnak kampányolt volna. Az urnabiztosok a 

választások napján közfeladatot ellátó hivatalos személyek, 

akiknek fő feladatuk a választások zökkenőmentes és tisz-

tességes lebonyolítása, az esetleges választási csalások meg-

akadályozása. 

7. Bízunk benne, hogy ahogyan a Néppárt érdeke, hogy min-

den választás tisztességes legyen és azon egy párt se tudjon 

csalni, úgy az RMDSZ számára is elsődleges szempont ez, 

továbbá reméljük, hogy egyes érmelléki polgármesterek 

haragját sem az váltotta ki, hogy ezektől eltérő egyéb szán-

dékait szimpatizánsaink választókörökben való jelenléte 

megakadályozta. 

8. Furcsa és kétséges őszinteségű az RMDSZ magyar 

urnabiztosokkal kapcsolatos reakciója, főleg annak fényé-

ben, hogy korábban az RMDSZ „szervezetileg” kormányzott 

a jobboldali Ungureanu-kabinettel, ahogyan most a baloldali 

posztkommunista román szocialista kormányban is részt 

vesz sőt tulajdonképpen bármelyik román pártnak a szövet-

ségét hajlandó vállalni csak, hogy a hatalom közelében le-

hessen. 

Erdélyi Magyar Néppárt 

Érmihályfalvi Szervezete 

Munkajogi tájékoztatás  
 2014. április 26-án Kálmán Gabriella jogtanácsos, az 

Erdélyi Magyar Néppárt élesdi szervezetének elnöke tartott 

munkajogi tájékoztatást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

érmihalyfalvi irodájában. Mintegy ötvenen jöttek el, hogy 

meghallgassák a munkavállalással kapcsolatos fontos tudni-

valókat, amelyeket a munkatörvénykönyv szabályoz. Szóba 

került például, hogy mire kell odafigyelni a munkaszerződé-

sek aláírásakor, milyen jogok és kötelezettségek érvényesek 

a felekre, a gyermekgondozási szabadság esetén milyen le-

hetőségek adottak, illetve milyen feltételek mellett kérhető 

a munkanélküli segély. Számos kérdés merült fel, amelyekre 

készséggel válaszolt a szakértő. Amennyiben lesz igény rá, az 

ingyenes szaktanácsadást meg fogják ismételni.          

Engem is érint!  

Napjainkban sok változásnak vagyunk tanúi és 

résztvevői akaratunkkal vagy akaratunkon kívül. Sokszor 

nehéz ezeket megértenünk, főleg amikor nincs elég infor-

mációnk. Az információ erő, mely biztonságot nyújt szá-

munkra. 

Szeretnénk olvasóink segítségére sietni, és új rova-

tunkban ismertetni  a törvények által előírt jogszabályokat 

egy olyan területen, amelyikben sokan érdekeltek: a mun-

kaviszonyban.  A megjelent cikkek alapján várjuk olvasóink 

kérdéseit, hozzászólásait, melyekre a lap hasábjain fogunk 

válaszolni.  

A munkaviszony. 

A munkaviszonyt Romániában a 2003–ban érvény-

be lépett 53–as számú törvény szabályozza, ismertebb ne-

vén a Munkatörvénykönyv, mely a  2011- ben a  40-es szá-

mú törvény V. cikkelye alapján volt módosítva. 

Mint bármilyen jogi viszony, felek között jön létre 

szerződés alapján.  

A munkaviszony felei: a munkáltató és a munkavál-

laló. A munkaviszony keretében a munkavállaló egy megha-

tározott körbe tartozó feladatoknak a munkáltatónál irány-

adó munkarendhez igazodó, és a munkáltató utasításai sze-

rinti ellátására köteles, a munkáltató pedig megfelelő mun-

kafeltételek biztosítására, munkadíj fizetésére, valamint a 

munkaviszonyokra vonatkozó szabályokban előírt juttatá-

sok nyújtására vállal kötelezettséget. Tehát, mindkét félnek 

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 

Kiállítás és előadások Bihar vármegye közigazgatási fejlődéséről  
 Két előadást lehetett meghallgatni, és 26 kiállított 

térképet lehetett megnézni Bihar vármegye fejlődésével 

kapcsolatban pénteken délben a Padlás galériában.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára és 

a Partiumi Keresztény Egyetem együttműködésével jött lét-

re az a kiállítás, melyet pénteken délben lehetett megtekin-

teni a Padlás galériában, illetve 2 előadást is meg lehetett 

hallgatni, természetesen mindkettőnek ugyanaz volt a té-

mája: Bihar és Hajdú-Bihar Vármegye közigazgatási fejlődé-

se a középkortól napjainkig. 

  Megnyitójában dr.Szilágyi Ferenc egyetemi tanár 

elmondta, hogy az előadások valójában mintegy élő tárlat-

vezetésként kalauzolják körbe a hallgatóságot és a nézelő-

dőket a 26 kiállított térkép előtt, bemutatva és nyomon kö-

vetve a régió közigazgatási fejlődését 1552-től napjainkig. A 

már a Hajdú Bihari megyeházán is bemutatott kiállítás aktu-

alitását az adja, hogy a vármegye lassan eléri 1000. évét, 

hiszen Szent István-korabeli, és ilyen korral fejlettebbnek 

mondott népek közigazgatási egységei sem büszkélkedhet-

nek. 

 Előadást dr.Szilágyi Ferenc, illetve dr.Szálkai Tamás, 

a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárá-

nak levéltárosa tartott (harmadik szerzőtársuk, aki nem volt 

ezúttal jelen, Szikla Gergő levéltáros).  

[Forrás: Rencz Csaba - www.ermihályfalva.ro] 

Engem is érint! 
Folytatás a 6. oldalról  

vannak jogaik és kötelezettségeik. 

Munkaszerződés: a munkajogviszonyt keletkeztető jogi 

tény, csak munkaszerződéssel jöhet létre. Kell egy egybe-

hangzó akaratnyilatkozat a felek részéről, hogy létrejöjjön.  

Kiskorúak esetében (15 – 16 év) közjegyző által hitelesített 

szülői (vagy gyám) engedély szükséges a munkaszerződés 

létrejöttéhez. Ennek visszavonása – bármikor vagy bárme-

lyik szülő/ gyám részéről – a munkaviszony megszűnését 

jelenti. Tartalom: a feleket megillető, terhelő jogok és köte-

lezettségek összessége, melynek az alábbi kötelező eleme-

ket kell tartalmaznia: 

– felek neve, lényeges adatai; 

- a munkajogviszony kezdő időpontja; 

- személyi alapbér (min 850 lej bruttó), esetleg jutalékok; 

- munkakör meghatározása: azoknak a feladatoknak az ösz-

szessége, melyeket el kell végezni; 

- munkavégzés helye: lehet állandó, illetve változó vagy ott-

honi; 

– a munkaidő (napi 8 és heti 40 óra, kiskorúak esetében na-

pi 6 és heti 30 óra); 

– az évi szabadság ( min. 21 nap. Kiskorúak (15 –18 év), rok-

kantak esetében 21 nap + 3 nap pótszabadság); 

– a fizetés napja ( Minden cég saját maga dönti el a fizetés 

dátumát. Kötelező viszont, hogy ez havi rendszerességgel 

történjen, és a munkaszerződésben fel legyen tüntetve); 

- a próbaidő (max. 90 nap, vezető beosztások esetében 120 

nap). A meghatározott időre kötött munkaszerződések ese-

tében a próbaidőt a  Munkatörvénykönyv 85. cikkelye sza-

bályozza. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem léte-

zik próbaidő munkaszerződés nélkül!! 

- felmondási idő (min. 20 munkanap egyéni elbocsátás vala-

mint 20 munkanap  a munkavállaló felmondása esetében is. 

Vezető beosztásban lévők esetében a felmondási idő 45 

munkanap);  

- más törvények vagy a kollektív munkaszerződésben meg-

határozott juttatások (pl. pénzbeli juttatások, tisztálkodási 

termékek, munkaruha, védőruha, tej, ásványvíz, élelmiszer- 

jegyek stb.); 

- átirányítás, kiküldetés esetében való jogok és kötelezettsé-

gek a felek részéről; 

 - a munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei; 

Maradok tisztelettel - Kálmán Gabriella – jogász 

Folytatása következik ... 
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Konzuli nap 

A 2014. május 21-én megrendezésre ke-

rült konzuli nap alkalmával Érmihály-

falvára látogatott Barabás János a kolozs-

vári főkonzulátusnak vezető konzulja. 

Látogatása alkalmával  felkereste az 

EMNP elnökségét több mint egy órás 

megbeszélést folytatott, azt követően 

látogatást tett a dihenesi negyedben mű-

ködő gyerekközpontban, a Polgármesteri 

hivatalban, a  végén pedig a Református 

egyháznál. Ez időben az EMNT irodában 

lehetett leadni a honosítási kérelmeket 

és átvenni az anyakönyveket. 

Gasztronómiaverseny  
Az idei, XXII. Nyíló Akác Napok tízedik alkalommal megren-

dezett főzőversenyén a 20 csapat között ismételten részt 

vettek az érmihályfalvi és érsemjéni Erdélyi Magyar Nemze-

ti Párt tagjai. 

    Népes kis csapat gyűlt össze a sátorban, ahol mindenki 

munkához látott és előkészítette a leveshez szükséges hoz-

závalókat. Ezúttal a bográcsban tárkonyos raguleves készült 

sertéshússal, cipóban tálalva. 

A borongós idő ellenére „felhőtlen”, a már megszokott csa-

ládias hangulatban telt a nap. 

    Amint az a délutáni díjátadáson kiderült, a levesek kate-

góriájában sikerült elnyerni az első helyezést. A serleg átvé-

tele utáni boldog pillanatokat mindenki igyekezett megörö-

kíteni.  

    A délután hátralevő része kellemesen telt, a gyerekek 

játszottak, a felnőttek sziesztáztak. 
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