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Alapvető elvárás, hogy minden közösség a 
maga munkájából éljen, és ne a másokéból. 
Románia ebből a szempontból sem igazságos 
ország. Itt ugyanis lehetséges az, hogy azokban 
a történelmi régiókban legyenek a legalacso-
nyabbak a fizetések, ahol a legtöbben dolgoz-
nak, és ott építsen és fejlesszen legkevesebbet 
az állam, ahol a legtöbb adót fizetik be. Éppen 
ezért van szükség a történelmi régiók vissza-
állítására és arra, hogy a helyi adók helyben is 
maradjanak. Németország, Ausztria és Svájc is 
így működik. Az ottani mintára helyi dolgaink-
ról ne a bukaresti parlament döntsön, hanem 
a régió választott testülete. Ez közös érdeke 
minden erdélyinek és partiuminak, magyar-
nak és románnak egyaránt. Alakuljon újra az 
ország valamennyi történelmi régiója, és le-
gyenek érvényesek ugyanazok a szabályok a 
Partiumban, Bukovinában, Olténiában, Dob-
rudzsában és a Székelyföldön.

Bárhogy is alakul az óév, nekünk, erdélyiek-
nek az lehet az érzésünk, minden január elsején 
újra kell kezdenünk...

Az újrakezdés harcosait faragta belőlünk a 
történelem, a több évtizede várainkat bevenni 
kívánó erők ellenében állásainkat építenünk kell 
akkor is, ha már-már úgy tűnik, fogytán vannak 
tartalékaink.

De ha valahol, akkor itt, Erdélyben, a XXI. 
század elején bizton elmondható: igazi tartalé-
kaink hitünkben és az összetartozás erejében 
vannak. Ez ad nekünk erőt, hogy ne hagyjuk ma-
gyarságunkat, hogy ne hagyjuk Erdélyt, hogy 
tenni, cselekedni tudjunk. Családjainkért, közös-
ségünkért, az „európai Transzszilvániáért”.

ORBÁN VIKTOR:  
„AZ EGYSÉG NEM AZONOS AZ EGYSZÍNŰSÉGGEL”

Az Erdélyi Magyar Néppárt ez úton is gratulál az 
elnyert bizalomért - felelős munkájukhoz erőt, hitet és 
kitartást kívánva - Orbán Viktornak, Magyarország mi-
niszterelnökének, a Fidesz elnöki tisztségében való új-
raválasztásáért, valamint az alelnöki tisztségbe újravá-
lasztott Pelczné Gáll Ildikó EP-képviselőnek, továbbá az 
újonnan megválasztott alelnököknek, Gulyás Gergely, 
Kubatov Gábor és Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selőknek, akik eddig is értő empátiával követték és tá-
mogatták a külhoni magyar közösségek törekvéseit.

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnökségéből Szilágyi 
Zsolt elnök, valamint Toró T. Tibor, Mátis Jenő, Zatykó 
Gyula és Zakariás Zoltán alelnökök vettek részt a Fidesz 
vasárnap megtartott tisztújító kongresszusán.

Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Néppárt a na-
gyobbik magyarországi kormánypárt stratégiai part-
nereként végzi munkáját az erdélyi magyar érdekér-
vényesítés erősítése érdekében. A Néppárt ennek 
szellemében csatlakozott a Fidesz által meghirdetett 
aláírásgyűjtéshez, melyet a kötelező migránsbefoga-
dási kvóták ellen, valamint Magyarország és a magyar 
érdek megvédéséért indítottak.

Idén május 16-án fogadták el a Partiumi Au-
tonómiatanács nagyváradi küldöttgyűlésén 
Partium címerét és lobogóját. A jelképek az 
Erdélyi Országgyűlés 1659-es szászsebesi ha-
tározatában rögzített leírás szerint születtek, 
mely a Partium mellett Székelyföld, Szászföld 
és az erdélyi vármegyék pecsétnyomóit is vég-
legesítette. Sajnos a váradi vár török kézre ke-
rülése miatt a Partium jelképét tartalmazó pe-
csétnyomó nem készülhetett el, így a PAT idén 
gyakorlatilag egy több mint 350 éves határoza-
tot léptetett érvénybe. 

A Partium a török hódoltság idejében hasz-
nálatossá vált földrajzi megnevezés. Azokat a 
területeket jelöli, melyek az Erdélyi Fejedelem-
séghez tartoztak, de korábban nem tartoztak 
az Erdélyi Vajdasághoz, azaz nem tartoz-
tak a történelmi Erdélyhez. A régiónkat 
jelölő név a „Partium Regnum Hunga-
riae” latin szintagmából származik, 
melynek jelentése: a Magyar Király-
ság részei (a Részek). Az első világ-
háború után Romániához nem 
csupán a történelmi Erdélyt, 
hanem annál jóval nagyobb 
területeket csatoltak. Így 
ismét használatossá vált 
a Partium megnevezés, 
mely ugyanúgy, mint 
háromszáz évvel ko-
rábban, azokat a Ma-
gyarországtól el-
csatolt területeket 
jelenti, melyek 
nem tartoznak a 
történelmi Erdély-
hez, azonban napjainkban már nem értjük ide 
a Bánságot. Legyünk hát büszkék történelmi 
régiónkra mi, az elcsatolt részek lakói! 

A Partiumi Autonómiatanács tervezete 
szerint Partium régió a 

mai Bihar és Szatmár 
megyék teljes te-

rületét, Szilágy 
megyének a 

Meszes-hegy-
ségtől nyugat-

ra eső részeit, tehát 
a történelmi Szilágy-

ságot, a mai Márama-
ros megyéből a Bányaság-

ként ismert kistérséget és Arad 
megye északi részéből Kisjenő 
körzetét foglalná magában. Ez a 

gazdaságilag és földrajzilag egysé-
ges terület, melynek hagyományos 

súlypontja Nagyvárad, mintegy 1,2 
millió lakossal rendelkezik, 30%-uk 
magyar nemzetiségű.

Belső forrásaink mozgósítása annál is fontosabb, mivel most már nemcsak Erdély és a Kár-
pát-medence sorsa a tét, de egyre inkább úgy tűnik, Európa szorul védelemre és segítségre.

Családjainknak, magyar közösségünknek, az erdélyieknek hitet kitartást, erőt kívánok, 
és azt, hogy ezek a nemes erények segítsenek bennünket. Úgy, hogy mi is segíteni tudjunk  
Európának.

Hogy Erdély legyen az erdélyieké, Európa pedig az európaiaké!
Bort, búzát, békességet 2016-ban!

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke

NÉPPÁRT: KÖZÖS ÉRDEK 
AZ ÖNÁLLÓ RÉGIÓK LÉTE

EGYRE TÖBBEN HASZNÁLJÁK 
A PARTIUM JELKÉPEIT

DE MIT IS JELENT 
PONTOSAN A PARTIUM?

MA MIT ÉRTÜNK PARTIUM 
ALATT?

DECEMBER 13-ÁN TISZTUJÍTÓ KONGRESSZUST TARTOTT A FIDESZ
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A címer és a lobogó fő elemei a keresztény 
hagyományokat jelképező kettős kereszt és a 
régió négy jelentős folyóját (Sebes-Körös, Feke-
te-Körös, Fehér-Körös, Szamos) jelképező négy 
vízszintes sáv. Színei a tisztaságot és hűséget 
jelképező fehér, valamint az erőt és bátorságot 
jelképező vörös.
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A párizsi tragikus merényletek is bizonyít-
ják, hogy az Európai Unió vezetőinek eddigi, 
bevándorlókkal kapcsolatos stratégiája elhi-
bázott, sőt, hosszútávon egész Európa jövőjét 
veszélyezteti. Határvédelemre és a migráció 
megállítására van szükség. A kötelező betele-
pítési kvóták nemhogy megoldják, de elmélyí-
tik a válságot.

Aláírásunkkal is nyomatékosítva, nyilvá-
nítsuk ki demokratikus véleményünket: meg 
akarjuk védeni a nemzetet, meg akarjuk védeni 
közös értékeinket, meg akarjuk védeni Ro-
mániát és ezáltal Erdélyt, meg akarjuk védeni 
őshonos nemzeti közösségeinket!

A külhoni magyarság hivatalosan 2011. 
január elsejétől nyújthatta be a magyar ál-
lampolgárság megszerzésére vonatkozó ké-
relmét. 

Az EMNT irodahálózata és a Néppárt ön-
kéntesei 2011. január 1. és 2015. december 1. 
között 231 ezer erdélyi és partiumi magyar-
nak segítettek az egyszerűsített honosítás-
sal kapcsolatos ügyintézésben. Ebből 128 
ezer személynek Székelyföldön, 38 ezernek 
Közép-Erdélyben és 65 ezernek a Partium-
ban.

A magyar állampolgárok napi ügyinté-
zésében is döntő szerepe van a két szer-
vezetnek. 2015-ben Erdély-szerte 28 ezer 
anyakönyvi kivonatot kézbesítettek ki, 4500 
útlevélkérelmet és 1300 új anyakönyvezési 
kérelmet vettek át a két szervezet irodáiban.

A munka 2016-ban is folytatódik, tehát 
magyar állampolgársági ügyeikkel fordul-
janak bizalommal az EMNT munkatársaihoz 
és a Néppárt önkénteseihez.

A Szent László Napok esetében a 2015-ös 
év fordulópont volt. A harmadik alkalommal 
megrendezett rendezvény ezúttal a váradi vár 
történelmi környezetében szervezték meg. 
Ezzel Szent László ünnepe, a nagyváradi ma-
gyarok napja méltó helyszínre került.

Ilyenkor, karácsony 
tájékán, nem árt egy 
picit megállni, megpi-
henni és körülnézni. 
Hátranézve számba 
vehetjük a múlóban 
lévő esztendőt, a 
megtett utat. Láthat-
juk sikereinket, kudar-
cainkat, megvalósítá-
sainkat, elmulasztott, 
illetve kihasznált le-
hetőségeinket.

TOVÁBBRA IS ERDÉLY TERMELI A LEGTÖBBET
A 2015-ös évben Románia bruttó hazai 

terméke 158 milliárd euró. Ebből Erdély 50,7 
milliárdot (32,1%), Bukarest 44,7-et (28,3%) Ha-
vasalföld 43,9-et (27,8%) és Moldva a legkeve-
sebbet, 20,7 milliárd eurót, azaz az hazai ösz-
sztermék alig 13,1%-át. Ez már csak azért 
is kiemelkedően kevés, mert lakosságának 
száma nagyjából akkora, mint Erdélyé.

ÁLOM MARAD A BORS–GYALU AUTÓPÁLYA

A MAGYAROK ÁTLAGBÉRE A LEGKISEBB
Az Országos Statisztikai Intézet adatai 

szerint Romániában a legnagyobb fizetése-
ket Bukarestben vihetik haza a munkaválla-
lók, ahol átlagban 2426 lejt keresnek havonta. 
Idén is Hargita megyében a legkisebbek a 
bérek, ahol az átlagfizetés alig 1199 lej. Ettől 
nem sokkal elmaradva, az ország tíz legkisebb 

ERDÉLYBEN DOLGOZNAK A LEGTÖBBEN
A romániai Munkaerő-foglalkoztatási Orszá-

gos Ügynökség közlése szerint 2015-ben a leg-
nagyobb munkanélküliség a déli Teleorman 
megyében volt, közel 11%, a legkisebb pedig 
Temes megyében, ahol alig 1,3%. Egyébként a 
szégyenlista első tíz helyéből csak egyet foglal 
el erdélyi megye.

IDÉN EGY MÉTER AUTÓPÁLYA SEM KÉSZÜLT 
Idén nem készült el egyetlen egy kilométer 

autópálya sem. Sőt, az ígért újabb szakaszok 
helyett a súlyos építési hibák miatt szeptem-
berben le kellett zárni a tavaly átadott Szász-
város–Szeben pályaszakaszt. A 183 millió 
euróból épített szakasz lezárása miatt 2015 
végén kevesebb autópályánk van, mint 2014-
ben.

ALÁÍRÁSUNKKAL SEGÍTHETJÜK 
MAGYARORSZÁG KÜZDELMÉT A 
MIGRÁNSVÁLSÁGBAN

A MAGYAR  
ÁLLAMPOLGÁRSÁG 
VISSZAADÁSÁBAN 
ELSŐ A NÉPPÁRT ÉS 
AZ EMNT

HATALMAS SIKER  
A SZENT LÁSZLÓ NAPOK

AZ ELMÚLT 25 ÉV POLITIKÁJA MEGBUKOTT

Ha előrevetjük tekintetünket, nagyvo-
nalakban kirajzolódik az előttünk lévő táv. 
A részletekkel, nehézségekkel, örömökkel, 
bánatokkal csak az utazás folyamán fogunk 
megismerkedni.

Azután nézzünk körül, ki van mellettünk, 
kire számíthatunk utunk során és ki próbál 
meg akadályozni. Mellettünk ott vannak a 
rokonok, a család, a barátok. Gondoljunk 
azokra is, akik lemaradtak ebben az évben a 
közös úton. Nem árt néha lenézve meggyő-
ződni, hogy szilárd talajon állunk-e, vagy 
netán homokon.

Végül nézzünk fel, és köszönjük meg a 
Mindenhatónak, hogy segített utunk során, 
egészséget, családot, barátokat, harcostár-
sakat adott mellénk. Kérjük meg, hogy az 
előttünk lévő távon is segítsen, érjük el a ki-
tűzött célokat.

Ezen gondolatok jegyében kívánok 
mindnyájuknak áldott karácsonyt, egész-
ségben, boldogságban és eredményekben 
gazdag újesztendőt.

Zatykó Gyula
az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke

Mindazokat, akik csatlakozni szeretnének 
a Fidesz kezdeményezéséhez, ezáltal pedig 
hitet tennének az önálló, erős és biztonságos 
Európa, valamint Kárpát-medence mellett, 
várjuk az Erdély-szerte működő EMNT- és Nép-
párt-irodákba. Munkatársaink készségesen 
állnak rendelkezésükre, valamint ugyaninnen 
kaphatnak aláíró íveket is, hogy a családtagok, 
szomszédok és ismerősök között is gyűjteni le-
hessen a kézjegyeket.

A mintegy 40 ezer részvevőt a könnyűze-
nei koncertektől a gyermekfoglalkozásokig 
számba vehetetlenül sok és színes program 
fogadta. Kézművesek vására, hagyományőr-
zők, a magyar konyha remekei, könyvbemuta-
tók, érdekes előadások tették emlékezetessé a 
felújított épületegyüttes jelképes visszahódí-
tását. Idén tehát a váradi magyaroknak sikerült 
várat hódítaniuk.

A szervezők sok szeretettel várnak minden-
kit jövőre is, június 23-26. között.

Minden ígéret ellenére 
sem indul újra az észak-er-
délyi pálya Bors–Gyalu sza-
kaszának építése. Bihar és 
Szilágy megyék tovább-
ra sem csatlakozhatnak az 
európai autópálya-hálózathoz, és az eddig 
óriási összegekért Berettyószéplak körül meg-
épült és félbehagyott részek tovább pusztul-
nak.  

bérezésű megyéje 
közt szerepel Bihar 
1284 lejjel, Kovász-
na 1285 lejjel és tőlük 
alig jobb helyzet-
ben Szilágy (1342 lej) 
és Szatmár (1359 lej) 
megyék. 


