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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

időben felveszik a magyarországi hatóságok a 
választási névjegyzékbe” – nyilatkozta már ak-
kor a sajtónak Soós a regisztrációját követően. 
„A Néppárt mindenképp segíteni szeretne en-
nek a folyamatnak a kiteljesítésében, hiszen úgy 
gondoljuk, hogy a nemzet újraegyesítésének ez 
egy újabb nagyon fontos állomása!” – hangsú- 
lyozták a néppárti elöljárók, ugyanakkor fel-
hívták a figyelmet: internetes úton is lehet 
regisztrálni a Nemzeti Választási Iroda honlap-
ján. Innen letölthetőek a formanyomtatványok, 
valamint az ezek kitöltésére vonatkozó ma- 
gyarázatok és tájékoztató leírások.

Toró T. Tibor, a Néppárt országos elnöke 
rávilágított: nem hivatalos felmérések szerint 
a magyar állampolgárságot már megszerzett 
erdélyi magyarok csaknem hetven százalé-
ka kíván élni szavazati jogával, de az ehhez 
szükséges regisztrációs nyomtatvány kitöltése 
nehézséget jelenthet. „Akiknek már megvan az 
állampolgárságuk,   azon honfitársainkat a regiszt- 
rációs űrlap kitöltésében kell segítenünk. Azt is 
vállaljuk, hogy eljuttatjuk a kitöltött űrlapokat az 
illetékesekhez.” 

Az Erdélyi Magyar Néppárt fontosnak tartja, 
hogy az erdélyi magyarság kifejtse véleményét 
az anyaországi nemzetpolitikával kapcsolat-
ban, erre jó alkalom a parlamenti választáson 
való részvétel, mivel közvetett módon vissza-
jelzést adhat minden érintett erdélyi a magyar 
kormány nemzetpolitikai döntéseire. 

folytatása a 2. oldalon

II. ÉVFOLYAM, 2014/1.

Az április 6-ai magyarországi országgyűlési 
választásokon részt vehetnek azok az erdé-
lyiek is, akik már megszerezték, vagy már-
cius közepéig megkapják a magyar állam- 
polgárságot. A procedúra akadálymentes le- 
bonyolításában az Erdélyi Magyar Néppárt is 
segédkezik.

A kolozsvári főkonzulátuson tavaly elsőként 
Soós Sándor és Csomortányi István, az Erdélyi 
Magyar Néppárt Kolozs, illetve Bihar megyei 

Közös ügyünk a regisztráció

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA

Erdélyi szavazók a magyarországi választásokon

elnökei jelezték hivatalosan is részvételi 
szándékukat a 2014-es magyarországi válasz-
tásokon. Augusztusban ugyanis elkezdődött az 
állampolgárságot szerzett külhoni magyarok 
választási regisztrációja a külképviseleteken, 
valamint a magyarországi választási irodákban. 
„Arra buzdítunk mindenkit, hogy minél hama- 
rabb tegye meg ezt a lépést, mert igaz ugyan, 
hogy a választások előtt 15 nappal még lehet 
regisztrálni, de akkor már nem biztos, hogy még 

Megkerülhetetlen az autonómia iránti igény

Március 10-ét, a székely vértanúk kivég-
zésének évfordulóját a Székely Nemzeti Tanács 
a Székely Szabadság Napjának nyilvánította. 
Tavaly a marosvásárhelyi megemlékezésen,   

a vértanúk emlékhelyétől a megyeházáig ren-
dezett menetelésen több mint harmincezren 
vettek részt, köztük a Kolozs megyei Néppárt 
képviselői is. A rendezvényre szerte azországból, 

de Magyarországról is érkeztek tüntetők, hogy 
szolidaritásukat fejezzék ki a székely autonómia- 
igénnyel.

Október 27-én közel 160 ezer ember vett részt 
a Székely Nemzeti Tanács által szervezett me-
netelésen, amelyen tiltakozásukat fejezték ki a 
tervezett régióátszervezésekkel kapcsolatban, 
s megerősítették a székelység autonómia iránti 
igényét. Ezen a demonstráción is részt vettek a 
Kolozs megyei szimpatizánsok, a Néppárt és az 
EMNT különbuszt indított a kincses városból a 
nagyszabású háromszéki rendezvényre.

Az idei Székely Szabadság Napján, már-
cius 10-én előreláthatólag ismét „megtelik” 
Marosvásárhely”, az autonómia iránti igényün-
ket részvételünkkel igyekszünk újfent kifejezni. 
A Néppárt álláspontja és felhívása e tárgyban 
most körvonalazódik, idejében meg fog jelenni 
a sajtóban.
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folytatás az 1. oldalról
Mindazok, akik még nem töltötték ki a regiszt-

rációs ívet (sem nyomtatott, sem elektronikus 
formában), s ehhez segítségre van szükségük, 
bátran keressék fel az Erdélyi Magyar Nép-
párt legközelebbi irodáját, ahol ingyenesen 
segítenek a regisztrációban.

Soós Sándor: ötvenezer személy regisz-
trációjában segítettünk eddig

„Közel ötvenezer embernek segítettünk ed-
dig a regisztráció folyamatában, úgy gondoljuk, 
hogy az elkövetkező ötven nap alatt további öt-
venezer erdélyi magyarnak nyújtunk segítséget” 
– jelentette ki Soós Sándor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnöke 
január végén egy kolozsvári sajtótájékoz-
tatón. Felhívta a figyelmet, hogy az április 6-i 
magyarországi választások előtt 15 nappal, 
azaz március 22-ig lehet regisztrálni, de ahhoz, 
hogy biztos legyen a regisztráció eljutása és a 
szavazólap megérkezése, ajánlatos ezt február 
hónap folyamán megtenni. Erdélyből eddig kö-
zel 90 ezer magyar állampolgár jelentkezett be 
a választási névjegyzékbe, ebből a Néppárt és 
az EMNT mintegy 50 ezer személyt regisztrált. A 
regisztráció 10 évre érvényes, és csakis azok ve-
hetnek részt a választásokon, akik időben regisz-
tráltak. Hangsúlyozta, hogy fontos az azonosító 
adatok helyessége, hiszen a hibásan kitöltött űr-
lapok érvénytelenítik a szavazást.

Soós arról is beszélt, hogy az erdélyi történelmi 
egyházak is aktívan részt vesznek a mozgósítás-
ban, az egyházközségekben szervezett regisz-

trációs és konzuli napokon olyan polgárokhoz 
is eljutottak, akiknek nem lett volna lehetősége 
bejelentkezni a választási névjegyzékbe. Em-
lékeztetett, hogy regisztrálni online is lehet, a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján, a „Belépés 
Ügyfélkapu nélkül” majd a „Névjegyzékbe vételi 
kérelem benyújtása” gombra kattintva. Március 
1. után ajánlatosabb az internetes regisztrálás, 
tette hozzá.

A Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
munkatársai a 0264/308-208-as telefonszámon 
folyamatosan válaszolnak a kérdésekre, és el-
igazítást nyújtanak mindazoknak, akik elakadtak 
az űrlapok kitöltésében.

Közös ügyünk a regisztráció

A szavazásról

A külhoni választópolgár akkor tudja választó-
jogát gyakorolni, ha legkésőbb az április 6-ai sza-
vazást megelőző 15. napon (azaz március 23-án) 
a Nemzeti Választási Irodához beérkezett kérelme 
alapján szerepel a központi névjegyzékben.

A Nemzeti Választási Iroda a szavazási levél- 
csomagot a szavazólap elkészültét követően ha-
ladéktalanul (kb. 18-25 nappal a szavazás nap-
ját megelőzően) eljuttatja a választópolgárnak 
postai úton arra a címre, illetve arra a kijelölt 
külképviseletre vagy magyarországi településre, 
ahova a szavazólap megküldését kérte a regisz-
tráláskor. A külképviseletre vagy magyarországi 
településre küldött szavazási levélcsomagot a 
választópolgár csak személyesen veheti át.

A levélben szavazás eljárása
A választópolgár
- kitölti a szavazólapot, azaz egyértelmű x vagy 

+ jelet tesz a mellé a párt mellé, akire szavazni 
akar  

- a szavazólapot beleteszi a kisebb alakú belső 
borítékba,

- a belső borítékot lezárja,

- kitölti az azonosító nyilatkozatot. Itt a saját 
személyi adatait kell majd megadja a magyar 
lakcímkártyán szereplő információk szerint, vala-
mint a nyilatkozatot alá kell írnia, 

- a szavazatát tartalmazó lezárt belső borítékot 
és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a nagyobb 
alakú és a Nemzeti Választási Iroda címét tartal-
mazó válaszborítékba helyezi, és azt is lezárja.

 A válaszboríték eljuttatása a Nemzeti Válasz-
tási Irodához

- a válaszboríték feladható postán Ma-
gyarországon bérmentesítés nélkül, vagy 
Romániában bélyeggel ellátva (bár tárgyalások 
folynak, hogy a Romániában való feladás is 
díjmentes legyen). A szavazást tartalmazó 
borítéknak 2014. április 5. (szombat) 24 óráig be 
kell érkeznie a Nemzeti Választási Irodához, ezért 
javasoljuk, hogy Romániából legkésőbb 2014. 
március 27-ig adja fel szavazatát! 

- a válaszboríték leadható bármely külképvise-
leten a szavazást megelőzően munkanapokon 
2014. március 24- április 4.  között 9-19 óra között, 

- a válaszboríték leadható a külképviseleten 
2014. április 6-án 6-19 óra között,

- a választópolgár továbbá leadhatja a 

válaszborítékot Magyarországon a 97 egyéni 
választókerületi székhelyen is a szavazás nap-
ján, 2014. április 6-án, 6-19 óra között.

A szavazási iratok ellenőrzése:
A Nemzeti Választási Iroda először az azonosító 

nyilatkozat adatai alapján ellenőrzi, hogy a sza-
vazatot beküldő szerepel-e a névjegyzékben, a 
nyilatkozaton feltüntetett adatai teljes körűen 
(betűről betűre) megegyeznek-e a névjegyzékben 
nyilvántartott adataival, valamint azt, hogy nem 
adott-e már le levélben egy másik szavazatot is.

Az ellenőrzés folyamatát figyelemmel kísérhetik 
a Nemzeti Választási Bizottság tagjai, a listaállító 
jelölő szervezetek megfigyelői, a nemzetközi meg-
figyelők. A sajtó is jelen lehet, de a választópol-
gárok adatait nem láthatja.

Szavazatszámlálás:
A fenti ellenőrzést követően a külhoni válasz-

tópolgárok szavazatait a Nemzeti Választási Iro-
da számolja meg, a Nemzeti Választási Bizottság 
felügyelete mellett. A számláláson jelen lehetnek 
még a listaállító jelölő szervezetek megfigyelői, a 
nemzetközi megfigyelők és a sajtó munkatársai.

A levélben leadott szavazatok eredményét a 
Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.

Az EP-választásról 
Január utolsó hétvégéjén együttes elnöksé-

gi ülést tartottak Torockón az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar 
Néppárt vezetői. Megerősítették a két szervezet 
értékelvű stratégiai partnerségét és egyeztették 
az idei esztendő kiemelt eseményeivel kapcso-
latos terveiket. Hivatalosan is megerősítették: 
a május 25-i európai parlamenti választásokon 
közös képviselőjelöltjük Tőkés László, és leg-
fontosabb célként jelölték meg azt, hogy az 
EP-képviselő folytathassa a hét évvel ezelőtt 
megkezdett munkáját. Az elmúlt hetekben 
mindkét szervezet vezetői többször is nyilat-
koztak arról, hogy az erdélyi magyar autonómi-
atörekvések és a Kárpát-medencei magyar ügy 
megjelenítése szempontjából a legjobb meg- 
oldás egy választási koalíció a magyar pártok 
között, amelynek a Tőkés által vezetett jelölt-
listája a legalkalmasabb, hogy széles társadalmi 
támogatottságú, erős erdélyi magyar képviselet 
legyen Brüsszelbe. 

Az együttes ülés részvevői, meghallgatva a 
Néppárt elnöke, Toró T. Tibor helyzetértékelését, 
tudomásul vették, hogy a választási együtt-
működésre vonatkozó javaslataikat az RMDSZ 
vezetői rendre elutasították, világossá téve, 
hogy a belpolitikai megfontolások és a képvise-
leti monopólium számukra fontosabb, mint az 
autonómia és annak brüsszeli képviselete. Ezért 
az EMNT és a Néppárt elnöksége számba vette – 
immár nemcsak az elméleti lehetőség, hanem a 
megvalósíthatóság szempontjából is – a válasz-
tási koalíción túlmutató egyéb megoldásokat. 
Ezek közül megfontolásra méltónak találták az 
önálló jelöltlista állítását a Néppárt jele alatt, il-
letve Tőkés László függetlenként való indulását, 
aki a tanácskozáson kijelentette: ha más megol-
dás nincs, bármelyik lehetőségre készen áll.

Erdélyi szavazók a magyarországi választásokon
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Gálaesttel ünnepelte tízéves fennállását az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013 végén, 
Kolozsváron. Az azt megelőző válaszmányi 
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 érvén-
nyel szögezte közösségének józan, felelős és 
mértéktartó programját imígyen: „Alkudozni 
nem fogunk. Elég erősnek érezzük magunkat, 
hogy nyíltan és őszintén beszéljünk, és kijelen-
tett alapon szilárdan megálljunk. (…) kiáltom a 
célt: a magyarság nemzeti autonómiája”.

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 
cselekvés elvi alapját. A nemzeti önkormányzat 
építése nem tartott sokáig. Egy belső válságokkal 
tarkított három éves periódus után megtörtént 
az egységbontás: a kormányzati szerepvállalás-
sal egy időben az autonómia kikerült az erdélyi 
magyar érdekképviselet vezetőinek retoriká-
jából, az önálló külpolitika helyét pedig a poli-
tikai engedményekért, jogmorzsákért való alku-
dozás vette át. 

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

2003-ban az Szatmárnémetiben megtartott 
RMDSZ-kongresszus nemcsak magyar–román 
posztkommunista csúcstalálkozó megtartására 
adott alkalmat, hanem arra is, hogy a szervezet 
feladja a belső választások célkitűzését és az 
erdélyi magyar parlament gondolatát, a nemzeti 
önkormányzati struktúrát pártszerkezetté alakít-
sa, Tőkés László tiszteletbeli elnöki tisztségének 
megszüntetésével pedig leszámoljon a kom-
munizmussal való nyílt szembeszállás szellemi- 
politikai örökségével.

Az autonómiaprogram hívei ekkor döntöttek 
új szervezeti keretek létrehozása mellett. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tíz esztende-
je, 2003. december 13-án alakult Kolozsváron 

azzal a céllal, hogy a politikai érdekképviselet ál-
tal de facto feladott autonómia célkitűzését min-
den alkotmányos eszközzel képviselje belföldön 
és külföldön. Az EMNT már létrejöttének pilla-
natában a közbeszéd kiemelt témájává emelte 
az autonómiát, s azt is elérte, hogy a soron 
következő, 2004-es választásokon az RMDSZ is 
beépítse azt szólamai közé. 

Az EMNT elmúlt tíz évben a román felet 
is megszólító tudományos konferenciákon, 
nemzetközi fórumokon, a médiában, tün-
tetéseken és civil rendezvényeken képviselte 
közösségünk első számú célkitűzését. A 2010-es 
magyarországi választásokat követően straté-
giai partnerséget kötött az újonnan megal-
akult 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 Au-
tonómia Évét, és ennek jegyében hathatósan 
támogatta többek között márciusban a 
Székely Szabadság Napjának emlékezetes ma-
rosvásárhelyi demonstrációját és októberben 
a Székelyek Nagy Menetelését. Ez utóbbi, az 
RMDSZ-t is integráló össznemzeti akaratkinyil-
vánítás esélyt ad arra, hogy folytatódjon a 2009-
ben felemásra sikeredett Székely Önkormány-
zati Nagygyűlésen megkezdett közösségi 
építkezés. A megválasztott polgármesterek és 

tanácsosok mögött demokratikus felhatalma-
zottság áll, az ő hárompárti közösségük lefedi, 
képviseli egész Székelyföldet. E testület lehet a 
székely parlament előképe addig is, míg területi 
autonómiánkat ki nem vívjuk és saját törvény-
hozó testületünket meg nem választjuk. Felkér-
jük a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy álljon e 
kezdeményezés élére, a három erdélyi magyar 
politikai pártot pedig arra, hogy a Székelyek 
Nagy Menetelésén tapasztalt egységben támo-
gassák e testület létrehozását. Ezzel párhuza-
mosan elengedhetetlennek tartjuk az erdélyi 
magyar politikai erők autonómiatörekvéseinek 
integrálását egy közös nemzeti stratégiába, 
amit az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum utó-
daként létrehozandó, minden közképvisele-
ti szervezetet megjelenítő műhely keretében 
látunk megfogalmazhatónak.

Szervezetünk választmánya ezúton köszöni 
meg az EMNT Kezdeményező Testülete tagjai- 
nak, valamint minden korábbi Állandó Bizottsá-
gi, illetve elnökségi tagnak eddigi munkáját.

„A mi igazságunk: a mi erőnk. Az lesz a mienk, 
amit ki tudunk küzdeni magunknak.” – írta Kós 
Károly. Az EMNT a róla elnevezett díjjal, melyet 
idén oszt ki először, azokat tünteti ki, akik je-
les elődünk szellemében küzdöttek az elmúlt 
közel negyed évszázadban közös célunkért, 
az autonómiáért. Az ő példájuk álljon előttünk 
és minden szülőföldjéhez, valamint nemzeti 
szabadságához ragaszkodó erdélyi magyar 
előtt.

EMNT: egy évtizede az erdélyi magyarságért
„A mi igazságunk: a mi erőnk” 

Tisztújítás, alapszabály-módosítás az EMNT Küldöttgyűlésén
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2013. ok-

tóber 12-én Nagyváradon tartotta Országos 
Küldöttgyűlését, amelynek keretében az el-
nökség és a jelen lévő 129 küldött az elmúlt két 
év eredményeit összegezte, továbbá tisztújítás-
ra és az Alapszabály módosítására is sor került.

A Küldöttgyűlés újabb kétéves elnöki 
mandátummal bízta meg Tőkés Lászlót, aki a 
nemzeti tanácsok megalakulása óta eltelt el-

múlt tíz év eredményeiről és kudarcairól szól-
va – a „külső elnyomás” és a „belső bomlasztás” 
körülményei között – a közös felelősség fon-
tosságát hangsúlyozta. Újraválasztása után 
az elnök ismét Sándor Krisztinát javasolta az 
ügyvezető elnöki tisztségbe, a küldöttek pedig 
szavazással jóváhagyták a jelölést.

A három régióelnöknek Gergely Balázst 
(Közép-Erdély), Nagy József Barnát (Partium) és 

Nagy Pált (Székelyföld) választották. Az 
Alapszabály egyik módosítása értelmé-
ben ötről háromra csökkent az EMNT 
alelnökeinek száma, a tisztségekbe 
Mátis Jenőt, Borbély Zsolt Attilát és Tiboldi 
Lászlót választották. Tagja továbbá az el-
nökségnek Sorbán Attila Örs, akit a Magyar 
Ifjúsági Tanács jelölt az ifjúságügyi alelnöki 
tisztségbe.
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Igényeljük vissza az autóbeíratási illetéket!
Kis Júlia ügyvéd jogi tanácsadó rovata

Az elmúlt években sokat lehetett hallani 
az autóbeíratási vagy gépjármű-beíratási il-
letékről és annak különböző változatairól. 
Sokan szóvá tették az adónem illegális jel-
legét, mely ellentmond az európai uniós 
szabályoknak, de sok szó esett az illeték 
visszaigényléséről is. Rövid összefoglalónkban 
megpróbáljuk átláthatóvá tenni a procedúrát.

Romániában először az adótörvénykönyvet 
módosító 2006/343-os törvény 214-es artikulu-
sa egy új típusú illetéket vezetett be, melyet a 
külföldről behozott gépjárművek tulajdonosai- 
nak kellett kifizetni a gépjárművek Romániában 
való beíratásakor („taxă datorată ca urmare a 
primei înmatriculări”). Az említett jogszabály 
2007. január 1-től lépett életbe és 2008. június 
31-ig alkalmazták.

Diszkriminál a jogszabály

Ez a szabályozás ellentétben áll az Európai 
Közösség létrehozásáról szóló szerződés 90. 
cikkével, ugyanis megakadályozza az unión 
belül az áruk szabad áramlását. A fent említett 
uniós jogszabály azonban előírja: a tagállamok 
sem közvetlenül, sem közvetve nem vethetnek 
ki más tagállamok termékeire magasabb belső 
adót, mint amilyen a hasonló jellegű hazai ter-
mékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adó 
mértéke. Ugyanakkor e szabályozásnak disz-
kriminatív jellege is van, mely abban nyilvánul 
meg, hogy csak a külföldről behozott gép-
járművekre vonatkozik, így versenyhátrányba 
kerülnek a külföldről behozott autók a hazai 
piacon vásárolt használt gépjárművekkel szem-
ben. Egy másik diszkriminatív tényező az illeték 
magas értéke, mely bizonyos esetekben eléri a 
gépjármű piaci értékének több mint 30 %-át, 
ezáltal is elbátortalanítva a vásárlót a külföldről 
behozott autók vásárlásától, miközben védi a 
hazai termékek piacát.

Mivel Románia 2007. január 1-től az Európai 
Unió tagállama, így az uniós szabályokat be kell 
tartania, melyek elsőbbséget élveznek a hazai 
normákkal szemben, az Alkotmány 148. cikkelye 
értelmében is. 

A vitatott adónem rövid történeti áttekintése

Miután az Európai Bizottság jogsértési eljárást 
(infringement procedure) indított Románia el-
len, törvénymódosításra került sor. Megjelent a 
2008/50-es sürgősségi kormányrendelet (OUG 
50/2008), amelyet többször módosítottak az 
évek során, eredeti változatban 2008. július 1-től 
2008. december 14-ig volt érvényben, később 
meg sürgősségi kormányrendeletek sora vál-
toztatott a szabályozáson (OUG 208/2008, OUG 
218/2008, OUG 7/2009, OUG 117/2009). Az új 
szabályozás módosított az illeték nevén (taxă 
de poluare), a számítási módszeren, továbbá az 
illeték szükségességét a környezet védelmével 
magyarázta, de lényegében ugyanolyan jel-
lege és célja van, mint az előző szabályozásnak, 
így továbbra is diszkriminatív és az európai 
normákat sértő. 

2011. április 7-én a Tatu kontra Románia ügy-
ben, majd 2011. július 7-én a Nisipeanu kontra 
Románia ügyben is az Európai Unió Bírósága 
kimondta, hogy a gépjármű-beíratási illetékről 
szóló belső szabályzatok összes változata üt-
közik az uniós szabályokkal, ellentétben vannak 
az EU működéséről szóló szerződés 110. cik-
kével. 

Ezek után megjelent a 2012/9-es törvény 
(taxa pentru emisiile poluante), mely részben 
kiküszöbölte a Tatu-ügyben részletesen leírt 
diszkriminatív jelleget azáltal, hogy nemcsak 
a külföldről behozott gépjárművek beíratása-
kor kell illetéket fizetni, hanem minden olyan 
jármű átíratásakor, mely esetében nem volt 
kifizetve valamilyen jellegű autóbeíratási il-
leték. A törvény ezen részeit felfüggesztették 
2013. január 1-ig az 2012. évi 1. sz. sürgőssé-
gi kormányrendelettel, így továbbra is ezen új 
szabályozás az előzőekhez hasonlóan ütközik az 
uniós szabályokkal, és mivel Románia tagállam, 
ez megengedhetetlen.

A legutóbbi változat a 2013/9-es sürgőssé-
gi kormányrendelet (timbru de mediu), mely 
2013. március 15-én lépett életbe, és kvázi 
megegyezik a 2013. január 1. óta érvényben 

levő változattal. Az új szabályozás megváltoz-
tatta az illeték nevét, a számítási módszert, meg-
próbálták kiküszöbölni a diszkriminatív jelleget 
meg az európai bíróság kritikáit, de a helyzet 
nincs megoldva. Az újfajta illeték továbbra is 
diszkriminatív, mivel esetenként túl magas, 
és nagy a különbség a különböző szennyezé-
si kategóriába tartozó járművekért fizetendő 
illetékek között. Ugyanakkor a regisztrációs il-
letéket fizetni kell a már Romániában beíratott 
járművek eladásakor is, abban az esetben, ha 
az illető járművet 2007 előtt íratták be először 
a forgalomba az országban. Ez az előírás nem 
legális, mivel sérti a tulajdonjogot, ugyanakkor 
a törvénynek visszamenőleges hatása van, ami 
nem megengedett. 

Hogyan szerezzük vissza a pénzünket?

Mivel a „regadó” minden változata illegális a 
fent említettek miatt, ezt teljes egészében vissza 
lehet igényelni, a bíróságok joggyakorlata sze-
rint eddig az esetek nagy részében a kérelmezők 
javára döntöttek. Meghatározták az autóbeíratá-
si illeték teljes mértékben való visszafizetését, 
kamattal együtt, az illeték kifizetésétől a vissza-
fizetés pillanatáig számított időre, ugyanakkor a 
perköltséget is visszafizetik.

A 2007-ben kifizetett illetékeket már nem le-
het visszaigényelni, mivel a fizetéstől számítva 
már eltelt több mint 5 év, ez az elévülési idő. A 
2008-tól 2013. március 15-ig kifizetett illetéket 
vissza lehet igényelni, a fent említett indokok 
miatt. Ugyanezen az okokból a 2013. március 
15. óta befizetett autóbeíratási illetékeket is 
vissza lehet igényelni. A joggyakorlat ugyanak-
kor még nem egységes az országban a vissza-
fizetést illetően, a legtöbb leadott kérvényt még 
nem oldotta meg a bíróság Az eddig elbírált 
illeték-visszaigénylések eseteiben pozitív és 
negatív döntések is születtek.

Milyen iratokra van szükség a vissza- 
igényléshez? 

A gépjármű irataira, valamely európai uniós 
tagállamban való beíratást bizonyító okirat, az 
illeték összegét igazoló okmányra, valamint a 
fizetést igazoló nyugtára. A bírósági eljárások 
időtartama átlagban 6 hónap és 1 év közötti.
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Sorra alakulnak meg Kolozs megyében 
az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági part-
nerszervezetei. Legutóbb a Kalotaszegi 
Magyar Napok szervezésében önkéntes 
munkát vállaló bánffyhunyadi fiatalok is úgy 
döntöttek: Kalotaszeg fővárosában is szükség 
van a Mintára. A frissen megalakult helyi 
szervezet elnökét kérdeztük a hunyadi fiatalok 
terveiről, elképzeléseikről.

– Mennyire érzed magad felkészültnek a nemes 
feladatra? Miért volt fontos számodra, hogy 
közéleti szerepet vállalj?

– Meglepődtem a választás eredményén, de 
természetesen örültem neki. Egyelőre nagy ki-
hívásnak tűnik számomra egy ifjúsági szervezet 
irányítása, de úgy érzem, hogy megbirkózom a 
feladattal. Ezt azért is merem kijelenteni, mert 
olyan – a közösségükért tenni akaró – emberek- 
kel dolgozhattam eddig együtt, akik nagyon lel-
kesek.

– Korábban mi jellemezte Bánffyhunyad ifjúsá-
gi életét? Milyen mértékben játszott szerepet a 
szervezet megalakításában a Kalotaszegi Magyar 
Napok, tekintettel arra, hogy több hunyadi fiatal is 
részt vett önkéntesként a szervezőmunkában?

– Már találkozhattunk olyan rendezvény- 
szervező próbálkozásokkal, amelyek 
példaértékűnek bizonyultak, azonban hosszú 
ideje a stagnálás jellemezte az ifjúsági életet 
Hunyadon. Azóta azonban érezhetően megnőtt 
az igény a minőségi szórakozást biztosító ren-
dezvényekre. A Kalotaszegi Magyar Napok kulcs- 
pillanata volt a szervezet létrejöttének, hiszen a 
fiatalok testközelből figyelhették meg, mit jelent 

egy ilyen méretű esemény megszervezése, nem 
beszélve arról az élményről, amelyet maga a 
rendezvény nyújtott. A Kalotaszegi Magyar Na-
poknak köszönhetően megismertük egymást, 
megtanultunk együttműködni, ráadásul a ren-
dezvényszervező készségünk is fejlődött.

– Tervezitek-e, hogy a város fiatalsága mellett 
a kalotaszegi falvak ifjait is bevonjátok a Minta 
tevékenységébe? Tapasztalataid szerint a környék-
beli fiatalok mennyire hajlandók „kalotaszegi 
fővárosként” tekinteni Bánffyhunyadra?

– Természetesen gondoltunk arra, hogy 
a környékbeli falvak fiataljaival is megis-
mertessük a Mintát, és hogy bevonjuk őket 
is a közösségszervező munkába. Már az al-
akuló gyűlésünkre is eljött több vidéki fiatal. A 
személyes tapasztalatom az, hogy az idősebb 
nemzedék Bánffyhunyadra teljes mértékben 
úgy tekint, mint Kalotaszeg fővárosára, e szem-
léletnek, érzésnek hagyománya van, a környék-
beli fiatalság ezt el is fogadja, de azért Kolozsvár 
vonzóereje nem elhanyagolható.

– Mit jelent számodra kalotaszegi fiatalnak 
lenni?

– Itt születtem és itt is nőttem fel, ezért 
nagyon sokat. Többek között az otthont, az 
erős közösséghez tartozást, a hagyományok 
továbbadását. Ezért szeretem a néptáncot is, 
mert a közösséghez tartozás élményét nyújtja 
számomra.

– Mit vársz el ettől az ifjúsági szervezettől, amely- 
nek vezetője lettél? Mi az, amit célul tűztetek ki 
magatok elé? Milyen tevékenységeket, rendez-
vényeket terveztek?

– Azt szeretném elérni, hogy a kezdeti lel-
kesedés továbbra is fennmaradjon, és persze 
hogy fokozzuk szervezetünk aktivitását. Színes 
programkínálatban gondolkodom, köztük min- 
denképp helyet kell kapniuk a hagyományőrző 
rendezvényeknek. Ilyen például a táncház, de 
terveink közt szerepelnek a gitárestek, irodal-
mi programok, emellett sporttevékenységek, 
koncertek és még sok meglepetésprogram 
megszervezése is. Elsődlegesen azt szeretnénk 
elérni, hogy összefogjuk a kalotaszegi magyar 
ifjúságot.

Összekovácsolná a kalotaszegi fiatalságot a Minta
Beszélgetés Balogh Emese Enikővel, az ifjúsági szervezet bánffyhunyadi elnökével

,,Díjazták” az RMDSZ politikusait
A Néppárt ifjúsági szervezete, a Minta 

„Beolvadásból jeles!” díjakat küldött azon 
RMDSZ-es politikusoknak, akik az önkormány-
zati üléseken nem tartják fontosnak anya-
nyelvük használatát.

A díjakat Tőke Ervin, a Minta országos elnöke 
postázta, mert meglátása szerint megenged-
hetetlen, hogy olyan településeken, ahol jog- 
szabályban biztosított lehetősége van egy ma-
gyar önkormányzati képviselőnek saját nyelvén 
felszólalni, részt venni a vitában, mégsem él-
nek ezzel a jogukkal. A Krónika napilap egy 
összeállításban számolt be arról, hogy a Székely- 
földön és a Partiumban csak kevesen szólalnak 
fel magyarul a különböző önkormányzati ülése-
ken, annak ellenére, hogy a 2006-ban elfogadott 
215-ös számú közigazgatási törvény 3. cikkelye 
kimondja: azokban az önkormányzatokban, 
amelyekben a testület tagjainak legalább egy-
harmada valamely nemzeti kisebbséghez tar-
tozik, a tanácsüléseken az anyanyelv is használ-
ható. 

Az EMNP ifjúsági partnerszervezete ezen 
akciójával arra a beolvadást hallgatólagosan 
is támogató gyakorlatra kívánta felhívni a 

közvélemény figyelmét, melynek hatása 
beláthatatlan. Tőke Ervin az elmarasztaló „díjak” 
postázását megelőző sajtótájékoztatóján el-
mondta: a sajtóból értesült, hogy egyes RMDSZ-
es képviselők hogyan vélekednek a magyar 
nyelvhasználatról a tanácsüléseken. 

Kelemen Márton, a Maros megyei RMDSZ 
frakcióvezetője például – saját bevallása szerint 
– szinkronfordítás hiányában nem látja értelmét 
a magyar nyelv használatának, de ígéretet 
tett, hogy amennyiben „magyar ügyről” lesz 
szó, magyarul is meg fognak szólalni. Kovács 
Jenő, Nagykároly polgármestere szerint egy 
magyar embernek teljesen mindegy, hogy egy 
önkormányzati ülésen milyen nyelvet használ, 
Kovács Máté szatmári tulipános politikus 
pedig szintén értelmetlennek látja a kétnyelvű 
tanácsüléseket, mivel ezáltal – véleménye sze-
rint – csak bonyolódnak és elhúzódnak az ülések.

A Minta elnöke a sajtóban kifejtette, nem 
érti, hogy a megnevezett képviselők hogyan 
akarják identitásuk felvállalására buzdítani a 
helybéli lakosságot. Tőke hangsúlyozta: erdélyi 
magyarként nem mindegy, hogy az erdélyi 
magyarság választott képviselői miként gon-

dolkodnak, mit mondanak és mit cselekszenek. 
A Minta erdélyi ifjúsági szervezet azt üzeni: min-
denki mindenütt és minden alkalommal bátran 
használja az anyanyelvét!

Tőke Ervin, a MINTA elnöke
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A körösfői képviselői testület ülésein immár 
többszörösen visszatérő kérdés és probléma 
az utóbbi időben az önkormányzati tulajdon-
ban lévő legelő kérdése, pontosabban annak 
bérbeadásáé. Közel 660 hektárnyi terület a köz-
tulajdonban van, a leltárban a község magán-
vagyonaként szerepel, következésképpen a 
helyi tanács hatáskörébe tartozik a legelők 
megfelelő kiaknázása a közös költségvetés 
szempontjából, valamint az érvényben lévő 
jogszabályok betartása a legelők bérbeadását 
illetően. Az állattartó gazdák bérbe vennék a 
legelőt az önkormányzattól, persze terület-
alapú támogatással, és természetesen bért 
fizetnének a legelő használatáért. Egy ta- 
valy márciusi képviselői-testületi ülés nyomán 
egy olyan határozattervezet készült, ame-
lyről a néppártos önkormányzati képviselők, 
név szerint Korpos Attila, Mihály Sándor és 
Mihály Ágnes nemtetszésüket fejezték ki, mert- 
hogy a legelők bérbeadása a tervezett módon 
törvénytelen és diszkriminatív volt. Emlékez-
tettek, hogy a 2011. évi 214-es törvény 15. 
cikkelye szerint az önkormányzat törvényes 
úton olyan gazdaszervezeteknek és állattartói 
egyesületnek adhat ki bérbe legelőt, ame- 
lyek jogi személyiséggel rendelkeznek, továb-
bá a törvény előírja, hogy a bérbeadás módja a 
nyilvános versenytárgyalás. A törvény kimondja 
a 14. cikkelyben azt is, hogy az önkormányzat 
bérbe adhatja a legelőt a helyi közösség érdekeit 
szem előtt tartva, de nem lehet diszkriminatív. 
Mihály Ágnes szerint diszkriminatív módon bán-
tak egyes állattartókkal, figyelembe se vették 
igénylésüket. A községben élő és évtizedek 
óta szarvasmarhatartással foglalkozó gazdák 
oda jutottak, hogy szülőfalujukban nem biz- 
tosítottak állataik számára legelőterületet. 

A néppártiak kénytelenek voltak a prefek-
túrától törvényességi kontrollt kérni, ennek 
nyomán augusztusban a tanács megpróbál-

ta törvényes útra terelni a legelők ügyét. A 
32. számú határozat már előirányozta, hogy 
az önkormányzat nyilvános árverésre bocsát 
512 hektár legelőterületet, a licitre a község-
ben lakó állattartó gazdák jelentkezhetnek.

Az eset nyilvánvalóan bizonyítja, hogy a nép-
pártos képviselők demokratikus és törvényes 
eszközökkel igyekeznek a község lakosainak 
érdekeit képviselni. A „hogyan gazdálkodjunk a 
községi legelővel úgy, hogy az mindenképpen a 
közérdeket szolgálja, és ne az egyenlők közötti 
egyenlőbbek magánérdekeit?” kérdés kapcsán 
érdemes kimondani, hogy gyakori a szubjek-
tív, érdekvezérelt hozzáállás a többi tanácsos 
részéről, a szóbeszéd szerint a fontos üzletek a 
polgármesteri irodában köttetnek, több példa 
volt arra is az utóbbi 7-10 évben Körösfőn, hogy 
tanácsi határozat nélkül is köttettek szerződések. 

A Néppárt körösfői tanácsosai a legelőkérdés-
sel kapcsolatosan fontosnak tartják kijelen-
teni, hogy a legelő önkormányzati tulajdon, 
ugyanakkor a község lakóinak osztatlan tulaj- 
donát is jelenti. Az önkormányzat szempont-
jából a legelőterület bevételt jelenthet, és a 
közérdek megkívánja, hogy a bevétel a köz-
költségvetést szolgálja. A bérbeadás csakis az 
érvényben lévő jogszabályok szerint történhet. 
Sajnálatos módon „a község lakóinak tulajdo-
na” kifejezés egyelőre nem hordoz jogi formát, 
a község lakói, pontosabban Nyárszó és Körös-
fő lakosai elmulasztották a közbirtokosság 
létrehozását és a legelő visszaigénylését, így 
csak elméletben tulajdonosok, a gyakorlatban 
a tanács döntésén, illetve a tanácsosok józan, 
objektív és felelősségteljes hozzáállásán mú-
lik, hogy a község lakói milyen módon és mi- 
lyen mértékben élvezhetik e tulajdon hasznát. 

Sajnos oda jutottunk, hogy aki évtizedek 
óta állattartással foglalkozik és menti a még 
menthetőt, ragaszkodik életformájához, a 
családi hagyományokhoz, az a mindennapi 

fenyegetettséggel és ellehetetlenítéssel kény-
telen szembenézni, s ilyen körülmények között 
nem tudnak egyesületbe tömörülni, nem isme-
rik fel a közös fellépés és közös érdekvédelem 
előnyeit. A jelenlegi területalapú támogatások 
megszerzése valóságos közelharcot ered-
ményezett, és ezen a téren már nyoma sincs 
közérdeknek. Mindezek mögött felfedezhető a 
régi, jól bevált módszer: oszd meg, és uralkodj.

A probléma megoldására talán kétféle út is 
létezik: az ideális az lenne, ha végre megvaló-
sulna a tulajdonviszonyok rendezése, és a 
legelő egy jogutódlással rendelkező köz-
birtokosság jogos vagyona lenne; a másik 
megoldás is megvalósítható egy tisztessé- 
ges, átlátszóan gazdálkodó önkormányzattal, 
amely meggyőzné az állampolgárokat arról, 
hogy a legelő nem rablógazdálkodásra van, 
hanem közkincsként, fenntartható módon kell 
kezelni, mindezt jól átgondolt és szakszerűen 
megalkotott helyi legeltetési szabályzattal. 

*
Lapzártánkkor megkérdeztük Mihály Ágnes 

néppárti önkormányzati képviselőt, hogy mi 
a jelenlegi helyzet Körösfőn legelőügyben. 
„Január 23-án a tanácsülésen rákérdeztünk 
erre mi is, a polgármester és a jegyző közölte, 
hogy 16-án vagy 17-én, nem mondtak pontos 
dátumot, megtörtént a versenytárgyalás és a 
legelők bérbeadása. A bizottság összetételét ők 
határozták meg, a helyi tanácsosok közül egyet 
sem jelöltek az ezt bonyolító bizottságba, nem 
lehet tudni, kik szereztek területet a község 
legelőiből. Tehát elméletileg tartottak egy 
versenytárgyalást, hogy a törvényes előírások-
nak formailag megfeleljenek, de ugyanazon 
személyek nyertek szerződést, értesültünk nem 
hivatalos forrásból. Pontos adatunk csak ezután 
lesz, ha kikérjük a szerződéseket. Az biztos, hogy 
továbbra sem biztosítanak legelőt a szarvas-
marhák számára, három gazda van, akik kb. 25 
marhát tartanak, őket figyelembe sem vették” – 
mondta el a Magyar Lapoknak a megkérdezett.

Detrehemtelep: a munkába hisz a Néppárt

„Úgy éreztem, valamit tenni kell, ezért is 
indultam el az önkormányzati választásokon. 
Szükségét éreztem a változtatásnak” – árulta 
el lapunknak közéleti szerepvállalásának okát 
Bartók Árpád detrehemtelepi önkormányzati 
képviselő. 

A helyi szervezet elnöke 30 éves, és saját 
légtechnikai vállalkozását vezeti. Érdeklődésünk-
re elmondta: tanácsosként sikerült megszereznie 
az egyébként román többségű önkormányzat 
támogatását a Néppárt kezdeményezéseihez, 
illetve a polgármesterrel is jó viszonyt ápol. „Az 
a legfontosabb, hogy elindítsunk valamit, dol-
goznunk, kezdeményeznünk kell, mert pusztán 
csak kéréssekkel nem megyünk semmire” – 
jelentette ki Bartók Árpád.

Elmondása szerint a detrehemtelepi Néppárt-
nak némi önkormányzati segítséggel sikerült 
bevezetnie a központi fűtést a helyi óvodá-
ba, valamint sikerült a régi padlót lecserélni, 
így most korszerű műpadlón járhatnak a ma- 
gyar közösség legfiatalabb tagjai. Ezen kívül a 
játszótér kialakításába is részt vettek az Erdélyi 
Magyar Néppárt önkéntesei, de a helyi kul-
turális élet megszervezéséből is kiveszi részét a 
detrehemtelepi szervezet: évente megszervezik 

a húsvéti és a szüreti bált. A Néppárt helyi el-
nöke ugyanakkor leszögezte: nem érik be en-
nyivel, ezért a közeljövőben néptánccsoportot 
terveznek létrehozni. 

Az EMNP anyagilag támogatta a helyi reformá-
tus egyházközség óvodások és kisiskolások 
számára megtartott bibliahetet. Bartók Árpád 
elmondta: a tanácsosként kapott havi juttatást 
sem teszi el. „A kampányban is elmondtam, 
hogy nem azért akarok tanácsos lenni, hogy 
megkapjam azt a borítékot, amelyben a havi 
üléspénz van. Közösségi célokra szeretném fel-
használni azt az összeget.”

Az Aranyosgyérestől északkeletre talál-
ható Detrehemtelep egyébként többségében 
magyarok lakta település, a falu Alsódetre-
hem községhez tartozik, amely népességének 
alig 8 százalékát teszik ki a magyarok, hiszen a 
községhez tartozó további falvakban legfeljebb 
5-6 magyar család él.

Közvagyon – közérdek – magánérdek Körösfőn

Bartók Árpád, a Detrehemtelepi Néppárt elnöke
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Süssünk, főzzünk valamit!

Berecki Emőke gasztronómiai szakíró 
vagyok. Tanulmányaimat a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem újságíró szakán, majd 
szociokulturális kommunikáció mesterszakán 
végeztem. Disszertációm témájául a gasz-
tronómiát, az ételekkel való kommunikálást 
választottam, hangsúlyt fektetve az erdélyi 
konyhára, valamint annak a kortárs eu-
rópai gasztronómiában betöltött szerepére. 
Eddig megjelent írásaim az Erdélyi Konyhában, 
a Konyhatündérben és a Kincses Kolozsvár 
Kalendárium 2013-as kiadásában olvashatók. 
Az ételkészítéssel, étkezési kultúrával kapcso-
latos tapasztalataimat hazai, illetve külföldi 
nemzetközi főzőversenyeken szereztem.

Bár mindennapjaink része, mégis keveset tu-
dunk róla. Az első ecetet feltehetően i.e. 3000-
ben készítették, szőlőmustból. Az idő múlásával, 
az emberiség fejlődésével számtalan fajtája 
vált ismertté: borecet, sörecet, malátaecet, 
balzsamecet, balzsamecetkrém, gyümölcse-
cetek. Amellett, hogy az egyik legismertebb és 
leggyakrabban használt ételízesítő, csodála-
tos tisztítószer, de még a házi patikánkat is 
kiegészítheti. Persze fontos megjegyeznem, 
hogy kizárólag a biológiai úton előállított ece-
tről beszélek. Íme néhány ötlet, amit érdemes 
megjegyezni:

- készítsünk öblítőt: 9 dl víz + 1 dl ecet keverékéből 
(ha kedvünk tartja, illóolajat is cseppenthetünk 
bele)
- használjuk takarításkor: 4,5 dl víz + 0,5 dl ecet 
szőnyegtisztításra, folttisztításra, ablakpucolás-
ra, felmosásra, szódaporral keverve súrolókrémet 
is készíthetünk (vízkő és penész ellen is tökéletes 
választás)
- cseréljük le hajsamponunkat: 5 dl víz + 1 ek 
szódapor keverékével alaposan mossuk meg a 
hajunkat, tisztáljuk le, majd öblítsük le 5 dl víz + 1 
ek ecet keverékével és újra tisztáljuk le

A Pro Urbe Szék alapítvány február 21-én és 
22-én megrendezi a hagyományos Zsuzsanna 
napi bált, amelynek keretén belül szombaton 
sor kerül a „Virágok vetélkedése” elnevezésű 
Kárpát-medencei népdaléneklési verseny helyi 
selejtezőjére. Nevezni csak népdalokkal vagy 
népi gyermekdalokkal, népi énekes gyermek-
játékokkal lehet. Régi stílusú magyar népdalok 
vagy népi gyermekdalok megszólaltatását 
várjuk önálló előadásban és népviseletben. 
Értékelési szempontok: tiszta hangzás, szép 
kiejtés, átélt előadás, tudásszintnek és kor- 
osztálynak megfelelő dalválasztás, a felsorolt 
dalok száma.

LEVES

Csülkös bivalypaszulyleves 

A magyar kétségtelenül levesfogyasztó nemzet, és 
napjainkban, amikor a média minden irányából 
azt hallani, hogy naponta fogyasszunk megfelelő 
mennyiségű folyadékot, még előnyünkre is válhat. 
Ne feledjük ezt a jó szokásunkat!
Hozzávalók: 250 g bivalypaszuly, 1 csülök (kb. 700 
g), 1 murok, 1 petrezselyem, 1 ek mangalicazsír, 2 
ek liszt, 1-2 cikk fokhagyma, 1 mk pirospaprika, só. 
Elkészítés: A paszulyt előző este hideg vízbe áztat-
juk. Másnap félpuhára főzzük, majd leöntjük róla 

a vizet, és felhasználásig félretesszük. A csülköt kb. 
1,5 l hideg vízben feltesszük főni. Negyedóra forrás 
után megkóstoljuk, ha nagyon sós a leve, leöntjük, 
és friss vizet öntünk rá. Amikor a csülök félig puha, 
beletesszük a paszulyt, hozzáadjuk a megtisztított, 
karikára vágott zöldséget, fokhagymát, és készre 
főzzük a levest. A puhára főtt csülköt kicsontozzuk, 
felkockázzuk és visszatesszük a levesbe. A bőrét ne 
dobjuk el, az a legfinomabb része! A zsírból és liszt-
ből rántást készítünk, majd a leveshez öntjük és 
összefőzzük. Apróra vágott petrezselyemzölddel 
vagy kaporral, hagymával és tejföllel tálaljuk.

FŐÉTEL

Kendermagos rakott káposzta

Köztudottan a kendermagos tyúk egy magyar fa-
jta, a török hódoltságra datálják megjelenését, de 
hasonló alakban Belső-Ázsiában is jelen volt. Átla-
gos súlya 2,5 kg, a kakasé 3 kg. Kitűnő húsa mind-
enféle étel elkészítésére alkalmassá teszi.
Hozzávalók (4 személyre): 2 db felsőcomb, 1 kis 
fej hagyma, 1 cikk fokhagyma, 1 ek libazsír, 2 dl 
rizs (tarka rizs: barna-fehér-fekete rizs keveréke), 
300 g vágott savanyú káposzta (a piacról mindig 
azt választom, amibe érleléskor kapor és csombor 
is kerül), 5 dl víz (a rizshez), só, bors, majoránna, 
tejföl.
Elkészítés: Kevés libazsíron és pár kanál vízen 
a káposztát dinsztelődni tesszük. Az 5 dl vizet 
kevés sóval feltesszük forralni, majd amikor 
felfőtt, beleöntjük az előtte megmosott rizst, és 

takaréklángon fél óra alatt puhára főzzük. A 
tyúk felsőcombjait kicsontozzuk, majd bőröstől 
felcsíkozzuk. A húsokat egy lábasban libazsírra 
tesszük, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk az apróra 
vágott hagymát, kevés vizet öntve hozzá puhára 
pároljuk (mint az igazi tokányt),  majoránnával 
ízesítjük. A végén a káposztát három részre osz-
tjuk, a húst és a rizst kettőbe osztjuk. Egy tűzálló 
tálat enyhén kizsírozunk, majd a hozzávalókat 
rétegezve lerakjuk: káposzta-rizs-hús sorrendben, 
hogy az utolsó réteg majd a káposzta legyen. Me-
glocsoljuk tejföllel, előmelegített sütőben, közepes 
hőfokon (180°), lefedve, egy órát rotyogtatjuk, 
majd levesszük a fedőt, és még 15 percig sülni 
hagyjuk, hogy a teteje finom, ropogós legyen. 
Tálaláskor még egyszer meglocsoljuk tejföllel, és 
megszórjuk pirospaprikával a tetejét. 

DESSZERT
Meggyes-gesztenyés fatörzstorta

Vitathatatlanul ez a család új kedvence. Csak 
egy dologra hívnám fel a figyelmet: a gondosan 
kiválasztott, jó minőségű alapanyagokra, hiszen 
igazán ízletes ételt csak minőségi alapanyagokból 
készíthetünk. Jelen esetben különösen figyeljünk a 
gesztenyepürére, mert az utóbbi időben megdöb-
bentően sok hamisítvány került az üzletek polcaira!
Hozzávalók: a tésztához: 6 tojás, 120 g cukor, 
120g liszt, 2 ek. kakaópor; a krémhez: 250 g gesz-
tenyemassza, 150 g porcukor, 4-6 ek. rum, 50 g ka-
kaópor, 250 g puha vaj, 200 g meggy (befőtt vagy 

fagyasztott).
Elkészítés: A sütőt előmelegítjük közepes hőfokra. 
A tészta hozzávalóiból kakaós piskótát készítünk: 
a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral 
habosra kavarjuk, beleszitáljuk a lisztet és a ka-
kaóport. A fehérjéből kemény habot verünk, és 2-3 
kanálnyit belekeverünk a lisztes, kakaós sárgájába 
(ezáltal fellazítjuk), majd a többit óvatosan bele-
forgatjuk, hogy ne törjük össze a habot. 20x30 
cm-es tepsibe (vagy hasonlóba) töltjük, majd 
15-20 perc alatt készre sütjük. A krémhez a gesz-
tenyét lereszeljük, és kevés vízzel simára keverjük. 
A kakaót a rummal és a porcukorral elkeverjük, 

hozzáadjuk a gesztenyét, majd a puha vajat és 
az egészet habosra kavarjuk. 1/3-át félretesszük 
a díszítéshez. A kihűlt piskótát éles késsel vízsz-
intesen két lapra vágjuk, mindkettőt megkenjük 
krémmel és megszórjuk meggyel. Ezután a lapokat 
vízszintesen 3-3 csíkra vágjuk, az egyiket elkezd-
jük szorosan feltekerni, és ha a végéhez értünk, 
a következőhöz illesztjük, ameddig a csíkok tar-
tanak. Egy „óriás” korongot kapunk, amelyet egy 
kerek tányérra fektetünk, körbevakoljuk az 1/3-
ad krémmel (a tetejét nem kell, szépen látszanak 
az „évgyűrűk”), majd villával fakéreg mintájúra 
csíkozzuk. Tálalásig hűtőbe tesszük. 

AZ EZERARCÚ ECET
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Tisztújítás volt a kolozsvári 
szervezetben

Tisztújító közgyűlést tartott novemberben az 
Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezete. 
A közgyűlésen Gergely Balázs leköszönő el-
nök tartott tevékenységi és szervezetépíté-
si beszámolót. Az elnökség nevében ered-
ményesnek ítélte a maguk mögött hagyott 

kétéves időszakot, de azt is hangsúlyozta, hogy 
az eddig elvégzett munkával csupán a szilárd al-
apokat rakták le, s ahhoz, hogy az egész épület 
álljon és rendeltetésének megfelelően működ-
hessen, neki kell látni a további építkezésnek. 
„Nem mi döntjük el, hogy jó házat építettünk-e, 
és nem akkor, amikor a falakra felkerül a tető. Ezt 
az épület lakói döntik majd el, s erre a 2016-os 
választásokon kerül majd sor”– figyelmeztetett 
Gergely. A tisztújító közgyűlésen megválasz-
tották a szervezet új elnökét és öttagú el-
nökségét. A korábbi elnök az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanácsban betöltött alelnöki feladatai 
mellett nem vállalt újabb mandátumot, így az 
elnöki tisztségre Szász Pétert jelölték, aki két 
évre szóló mandátumot kapott az alapszervezet 
élén. Munkáját Varga Ibolya, Miklós György, 
Fancsali Ernő és Tőkés Lehel elnökségi tagok 
segítik. Szász leszögezte: legfontosabb fela-
datának a szervezet bővítését tekinti, ebben 
pedig számít a tagság segítségére, a leköszönő 
elnökség munkájára és tapasztalataira, valamint 
a Néppárt és az EMNT további szoros együtt-
működésére is.

Új vezetőséget választott múlt év őszén az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei 
szervezete is. A közgyűlés Ilyés Szilárdot válasz-
totta meg elnöknek, a vezetőség tagjai: Csergő 
László, Gergely Balázs, Kiss Budai Tibor, Mátis 
Jenő, Szabó Lilla és Szász Péter.

Pezsgő élet és 
hagyományőrzés 
Magyarkapuson

Minden eddiginél változatosabb volt a 2013-
ban harmadik alkalommal megrendezett 
Magyarkapusi Közösségi Napok program-
kínálata. Mint az előző években, ezúttal is a 
hagyományőrző rendezvényekre fektetették 
a legnagyobb hangsúlyt. Ebből az alkalomból 
a részvevők megtekinthettek egy kalotasze-
gi festett bútorokkal berendezett szobát, a 
tevékenységek közt pedig bútorfestés, ostor-
fonás és népviseletes felvonulás is szerepelt. 
Magyarkapus külföldről hazalátogató szülöttei 
is elragadtatással beszéltek a rendezvényről, 
meglepetésüknek, illetve abbéli örömüknek 
adva hangot, hogy végre pezsgéssel telt meg a 
kalotaszegi település élete. A szervezők szerint 
a rendezvény sikeresnek bizonyult. Hozzáfűz-
ték: említést érdemel az önkormányzat pozitív 
hozzáállása, hiszen anyagilag támogatta a ren-
dezvényt, illetve a magyarkapusiak önkéntes 
munkája, akik ismételten bebizonyították, képe-
sek az összefogásra és a közös munkára.

Szórványnapok hét helyszínen

A Magyar Állandó Értekezlet szórványnappá 
nyilvánította november 15-ét. A Néppárt a helyi 
igényekhez igazodva kulturális rendezvényeket 
szervezett. Kolozs megyében hét helyszín, Ajton, 
Kolozs, Válaszút, Feketelak, Ördögkeresztúr, 
Pusztakamarás és Alsótök lett kiválasztva, ahol 

kisebb közösségi program után fenyőfaültetés-
sel zárták a rendezvényt. Mozgalomszerűvé 
kívánják alakítani a szórványnapot, így évente 
lehetne a fák körüli közösségekhez eljuttatni 
kulturális rendezvényeket. 

Magyar környezetben 
szórakozhattak 
a kolozsi fiatalok

Bódi Brigitta lett a kolozsi Anna-bál királynő-
je, első udvarhölgyének Molnár Tündét, má-
sodik udvarhölgyének Fosztó Beatrixot válasz-
tották a több évtizedes hagyománnyal bíró 
rendezvényen. A több mint kétszáz részvevőt 
vonzó eseményen fellépett a kolozsi Kaláris ha- 
gyományőrző néptánccsoport is.

Ilyés Szilárd a Kolozs megyei EMNT új elnöke

Kolozs Megyei Magyar Lapok
Kiadja az Erdélyi Magyar Néppárt 
Kolozs megyei szervezete
Kolozsvár, Erzsébet út (Emil Racoviţă) 37. szám
Telefonszám: 0264-308 208


