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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

magyar EP-képviselők közül egyedül csak és 
kizárólag engem támadott meg a szocialista 
pártvezetés az autonómia melletti brüsszeli 
kiállásom miatt, abszurd és a legrosszabb időket 
idéző koncepciós pert komponálva. Továbbra is 
Nagyváradon lakom, és továbbra is lojális állam-
polgára maradok mind Magyarországnak, mind 
Romániának. A két ország érdekei egyébként 
jelentős mértékben egybeesnek – csak a hata-
lomhoz öncélúan ragaszkodó pártelit fejében 
ellentétesek.

– Erdélyben elmaradt a magyar összefogás az 
EP-választásra. Ön szerint miért nem sikerült meg-
egyeznie a három erdélyi magyar pártnak?

– Tankönyvbe illő esete annak, amikor a rövid 
távú és szűkkeblű pártpolitika felülírja a nemze-
ti érdekeket. Már csak a választási matematika 
is azt diktálta volna, hogy legyen összefogás, 
hiszen az EP-választásokat szabályozó törvény 
a koalíciók számára ugyanúgy ötszázalékos 
küszöböt ír elő, mint a pártok számára külön-
külön. Ezt várták el a pártpolitikusoktól az 
erdélyi magyarok is, tehát valószínűsíthetően 
az összpárti listának mozgósító hatása lett vol-
na, megismételhettük volna a már kétszer elért 
közel kilencszázalékos részvételi arányunkat, és 
megmaradt volna a legkevesebb három erdélyi 
magyar EP-képviselőnk. (És ha még ehhez 
hozzávesszük a Fidesz-KDNP nemzeti listáját: 
négyen dolgozhattunk volna erdélyi magyarsá-
gunkért is.) 

folytatása a 3. oldalon

II. ÉVFOLYAM, 2014/2.

– Ön a Fidesz jelöltlistáján indul az európai 
parlamenti választáson, ami példátlan az erdélyi 
magyar politika viszonylatában. Mennyiben 
más ez a helyzet az Ön előző két EP-választási 
szerepléséhez képest?

– A Fidesz nemzeti listája a 2010-ben végre-
hajtott nemzetpolitikai fordulat újabb állomá-
sa. A külhoni állampolgárság megadása után 
2014-ben a nemzet választott, az országgyűlés-
ből nemzetgyűlés lett. Most a nemzeti lista 
formálisan is beteljesíti azt, amit mi az elmúlt 
öt évben már megvalósítottunk Brüsszelben. 
A magyar néppárti képviselet – tizenkilenc 
magyar EP-képviselő a Kárpát-medencéből – 
ahogy eddig is, ezután is egyként áll ki a ma- 
gyarság érdekei mellett, éljenek bárhol 
a világon, tizenötmillió magyar nevében 
beszélünk Brüsszelben, Strasbourgban. Erős 
Európában erős Magyarországra, erős magyar 
nemzetre van szükségünk. Ehhez a kulcs az 
önrendelkezés. Kiállunk Magyarország, a ma-
gyar nemzet és a magyar nemzetrészek önren-
delkezése mellett. Ezek egymást erősítik. Ez a 
magyarság XXI. századi európai útja. Ha válasz-
tási jelszavakban szeretnénk megfogalmazni a 
magyarság európai képviseletének állomásait, 
akkor először is idézzük fel a 2007-es jelmon-
datunkat: „Unió, Erdéllyel!” 2009-2014 között 
az Európai Parlamentben a magyar néppárti 
delegáció a következő szlogen jegyében dolgo-
zott: „Magyar unió az Európai Unióban”. A követ-
kező ciklusban ki kell állnunk a magyar nemzet 
érdekeiért. Mert európaiak csakis úgy lehetünk, 

„Légy magyar, hogy európai lehess!”
AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA

Interjú Tőkés Lászlóval, a Fidesz–KDNP nemzeti listájának erdélyi jelöltjével

ha vállaljuk magyarságunkat. Maurits Coppi-
etersnek, az Európai Szabad Szövetség (EFA) 
alapítójának mondása szerint: „Légy flamand, 
hogy európai lehess”. Magyar olvasatban, a 
nemzeti összetartozás klasszikus költői átfogal-
mazásában ez a példamondat a következőkép-
pen hangozhatna: „Magyarnak lenni Európában 
– ez a mi munkánk, és nem is kevés.”

– Kit fog képviselni a következő években az Eu-
rópai Parlamentben? Mennyiben befolyásolja 
majd a munkáját az, hogy egy másik tagország 
választásán nyer mandátumot? Ezt néhányan úgy 
értelmezik, hogy „cserbenhagyta” az erdélyi ma- 
gyarokat.

– Hogy Orbán Viktor miniszterelnököt 
parafrazáljam, egyetlen szóban tudom ezt 
megválaszolni: „Folytatom”. Folytatom a hét éve 
elkezdett munkát az Európai Parlamentben, 
ahogy eddig, úgy ezután is a magyar nemzet, és 
ezen belül az elszakított nemzetrészek, kivált-
képpen az erdélyi magyarság érdekeiért küzdök. 
Magyarország az Alaptörvényben rögzítette a 
külhoni közösségekért viselt felelősséget. Ennek 
az alkotmányos felelősségvállalásnak is eleget 
teszünk akkor, amikor nemzeti listát állítunk az 
európai választásokon. Másfelől: eddigi életuta- 
mat figyelembe véve el tudja bárki is képzel-
ni rólam azt, hogy cserbenhagyom az erdélyi 
magyarságot, hogy nem szeretett népemért és 
szülőföldemért dolgozom? Sokat támadtak az 
elmúlt huszonöt évben, a kommunisták és a sze-
kusok nem tudták megbocsátani nekem 1989 
Temesvárját. De nem véletlen, hogy az erdélyi 
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– Az Erdélyi Magyar Néppárt nemrég közvitára 
bocsátotta autonómiatervezetét. Miért éppen 
most?

– Az elmúlt 25 évben közel egy tucat olyan 
tervezet született az erdélyi magyar közösség 
műhelyeiben, amelyek az autonómia valamely 
formájával foglalkoznak. Ezek közül kettő került 
a bukaresti parlament elé, és mindkettő elbu-
kott. Aztán az RMDSZ egy évvel ezelőtti kon-
gresszusán bejelentette, hogy kidolgozza és a 
parlament elé terjeszti a Székelyföld autonómiá-
járól szóló törvénytervezetet. Megmondom 
őszintén, ennek örültünk, mivel azt gondoltuk, 
hogy ezzel valahogyan kimozdul a holtpont- 
ról az autonómia ügye, és a bukaresti magyar 
képviselet is aktívabb lesz e téren. Csakhogy 
közben eltelt egy egész év, és nem történt sem-
miféle előrelépés. Ráadásul az RMDSZ vezetői 
többször is azt mondták, hogy széles körű vitára 
bocsátják a tervezetet, de azóta sem hallott 
senki semmit róla. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
közzétesszük saját tervezetünket, erre már-
cius közepén sor is került. A koncepció ott van 
a Néppárt honlapján, bárki hozzászólhat. A mi 
elképzeléseink szerint nem csak a Székelyföld 
és a Partium kaphatna autonómiát, hanem min- 
den olyan romániai régió, amely igényli azt. 
Azért bocsátottuk közvitára a tervezetet, mi-
vel ez egy rendkívül fontos ügy, és a lehető 
legszélesebb körű konszenzust igényli a magyar 
közösségen belül. Mi nem akarunk titkolózni, az 
autonómia ügyét valóban az autonómia érdeké-
ben kívánjuk előrébb vinni azokkal az eszközök-
kel, amelyek a rendelkezésünkre állnak.

– A Néppárt karavánt indított, amelyen az au-
tonómiatervezetét kívánja népszerűsíteni. Mit vár-
nak ettől a körúttól?

– Erdély-szerte, a Székelyföldön és a Partium-
ban is találkozni kívánunk az emberekkel, hogy 
érthetően elmagyarázzuk, mi a lényege az elkép-
zelésünknek. Nagyon fontos, hogy a szakértők 
munkáján túl az emberek minél szélesebb kör-
ben megértsék, miről is van szó, és mi a tétje 
annak, hogy a térség, ahol élnek, rendelkezik-e 
vagy sem valamilyen fokú önállósággal. Hogy 
megértsék, az autonómia lényege tulajdonkép-
pen az, hogy a közösségek mindennapi életét 
meghatározó döntések legnagyobb része ezek-
nek a közösségeknek a szintjén szülessen meg, 
mivel azt mindenki a saját bőrén is megtapasz-
talhatta, hogy a központosított állam, a helyi 
ügyekben is döntő központi hatalom mennyire 
meg tudja nehezíteni az életet. Az idő is sürget, 
hiszen az 1989-es rendszerváltozás óta eltelt 25 
év, felnőtt egy generáció, a magyar közösség 
bukaresti képviselete pedig nem sokat, csak 
ideiglenes és visszacsinálható eredményeket 
tud felmutatni ezen a téren. Azt kívánjuk elma- 

gyarázni minden érdeklődőnek, hogy megnyug- 
tató módon, hosszú távon és megbízhatóan 
csakis az autonómia jelenthet megoldást a 
közösségünk számára – és hangsúlyozom: nem 
csak a Székelyföld, a Partium vagy Erdély, hanem 
az ország egésze számára. 

– Közeledik az európai parlamenti választás, a 
Néppárt pedig úgy döntött, hogy nem állít jelölt-
listát. Mi ennek az oka?

– Mi abból indulunk ki, hogy az erdélyi ma-
gyar közösségnek alapvető érdeke, hogy a le-
hető legtöbb képviselője legyen az Európai 
Parlamentben. Ezért a korábbi EP-választási 
tapasztalatok alapján úgy gondoltuk, maxi-
malizálni kell az esélyeket: egyrészt minél több 
bejutásra esélyes jelölt legyen, másrészt a le-
hető legtöbb ember menjen el szavazni. Erre 
az egyetlen logikus megoldás az lett volna, ha 
az erdélyi magyar politikai pártok összefog-
nak, és választási koalíciót hoznak létre. Ennek 
törvényi akadálya nem volt, hiszen a parla-
menti választásokkal ellentétben, az európai 
parlamenti választáson a koalíciók esetében is 
ugyanaz a választási küszöb – az érvényes sza-
vazatok 5 százaléka –, mintha egy párt külön 
indulna. A választási koalíció létrehozásának 
gondolata nem új keletű, már egy évvel ezelőtt 
hozzákezdtünk az előkészítéséhez. Több ízben 
megkerestük az RMDSZ vezetőit: üljünk tár- 
gyalóasztalhoz, és az esélyeket higgadtan latol-
gatva egyeztessünk. Ők azonban még tárgyalni 
sem akartak, számukra a saját pártszimbólu-
muk és a szűk csoportérdekük fontosabb volt, 

Tőkés László az erdélyi magyarokat képviseli 
az Európai Parlamentben
Interjú Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével

mint az egész közösség érdeke: kizárólag saját 
jelöltlista indításában gondolkodtak. Pedig ők is 
tapasztalhatták volna, ha kimozdulnak irodáik-
ból: az erdélyi magyar közösség elemi erővel 
igényli azt, hogy vezetői és politikai pártjai 
összefogjanak. Miután a választási koalíció terve 
az RMDSZ különutassága miatt füstbe ment, 
az Erdélyi Magyar Néppárt számára egyetlen 
felelős döntés lehetősége maradt: nem indít 
önálló jelöltlistát. Nem kívántunk részese lenni 
egy olyan veszélyes folyamatnak, amely akár 
a brüsszeli magyar képviselet elvesztéséhez is 
vezethet.

– A Néppárt korábban többször is leszögezte, 
hogy Tőkés Lászlót, a párt védnökét tekinti a legal-
kalmasabb személynek arra, hogy az erdélyi mag-
yar közösséget képviselje Brüsszelben és Stras-
bourgban. Továbbra is így gondolják?

– Azt hiszem, minden túlzás nélkül elmond-
ható, hogy Tőkés László az utóbbi huszonöt év 
legnagyobb erdélyi magyar történelmi személyi- 
sége. Ő volt az, aki negyed évszázaddal ezelőtt 
elindította a temesvári forradalmat, ezzel pedig 
szikrája lett a romániai rendszerváltozásnak. 
Ő az, aki 2007-ben, majd 2009-ben is európai 
parlamenti mandátumot nyerve az erdélyi ma-
gyarok szavazataival az utóbbi hét évben mind-
végig következetesen és hitelesen képviselte 
az Európai Parlamentben az erdélyi magyar 
közösség érdekeit, autonómiatörekvéseinket. 
Ki lenne hát alkalmasabb ennek a munkának a 
folytatására, mint az erdélyi magyar politikusok 
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folytatás az 1. oldalról

Az RMDSZ viszont másképpen döntött: az 
erőpolitikát választotta, elutasította az össze-
fogást, elütötte a baráti jobbot, és eleve lemon-
dott egy képviselői helyről, mert legjobb eset-
ben is két tulipános képviselő lesz a kollégánk 
Brüsszelben. És jelentős kockázatot vállaltak 
ezzel, hiszen ha nem sikerül megugorniuk az 
ötszázalékos küszöböt, akkor RMDSZ-esek 
nélkül maradunk az EP-ben. De ez már az ő fe-
lelősségük, meghozták ezt a döntést, az Erdélyi 
Magyar Néppárt vezetői viszont – jókora böl-
csességről téve tanúbizonyságot – inkább nem 
állítottak listát, mert kétszer öt százalékot le-
hetetlen lett volna hozni, nagy a kettős kiütés 
kockázata. Kelemen Hunorék viszont tizenkilen-
cre lapot húztak, lelkük rajta. Részemről béke 
van, bízom a választók bölcsességében.

– Mi lehet a tétje az erdélyi magyar közösség 
szemszögéből az Európai Parlament következő öt 
éves ciklusának?

– A magyar nemzet megérkezett az Európai 
Unióba és a XXI. századba. Mindenki, aki csak 
Magyarországban vagy csak Romániában képes 
gondolkodni, még a XX. században él, a XX. 
század foglya. Huszonöt éves tapasztalat igazol-
ja, hogy az erdélyi magyarság önrendelkezését 

aligha várhatjuk Bukaresttől. Ellenükben nem 
tudjuk megvalósítani, de a meggyőzésükhöz 
szükség van az egységes nemzeti fellépésre 
országhatárokon innen és túl. Az autonómia 
sikeres európai gyakorlat, előbb-utóbb belát-
ják ők is. Másfelől: Erdély hagyományosan a 
tolerancia földje, Európában nálunk mondták 
ki először a vallásbékét. Ennek a toleranciának 
a szellemében lépünk fel minden őshonos eu-
rópai kisebbség védelmében. Saját bőrünkön 
tapasztaltuk meg, milyen másodrendű állam-
polgárnak lenni. Nem engedhetjük, hogy Eu-
rópában másodrendű polgárok éljenek – sem 
egyének, sem közösségek szintjén. Közel száz 
esztendeje (1921-ben) tette közzé a nemzeti au-
tonómia apostola, Kós Károly „Kiáltó szó” című 
röpiratát. Éppen itt az ideje, hogy aktualizáljuk. 
A XXI. században – többek között – a legfon-
tosabb üzenet így hangozhatna: „Mi, tizenöt-
millió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket 
produkáló polgár felséges erőgyarapodása 
vagyunk Európának. […] Nyíltan és őszintén 
valljuk: inkább vagyunk lojálisak, mint rebel-
lisek, inkább építők, mint rombolók, inkább 
nyílt barátok, mint titkos ellenségek. De az-
zal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új 
keretek között az a minimum, melyet mi nemze-
ti kultúránk, ősi szokásaink, faji öntudatunk, 

„Légy magyar, hogy európai lehess!”
Interjú Tőkés Lászlóval, a Fidesz–KDNP nemzeti listájának erdélyi jelöltjével

közül a legnagyobb nemzetközi ismertségnek, 
elismertségnek és tekintélynek örvendő Tőkés 
László? Ez egy percig sem volt számunkra 
kérdéses. 

– Tőkés László mégsem itthon, hanem Ma-
gyarországon, a Fidesz–KDNP listáján indul. Miért?

– Bár a hivatalos felkérés csak nemrég történt 
meg, már régóta nyílt titok Orbán Viktor minisz-
terelnök felajánlása, hogy a Néppárt védnöke a 
Fidesz–KDNP listáján induljon az EP-választáson. 
Tőkés László döntésében, miszerint elfogadja 
a felkérést, minden bizonnyal komoly szerepet 
játszott a Néppárt Országos Választmányának 
határozata is, amelyben – látva az RMDSZ 
megátalkodottságát – a felajánlás elfoga-
dására kértük őt. Megelégedéssel fogadtuk a 
FIDESZ döntését a jelöltlistáról, amelyen véd-
nökünk, az EMNT elnöke az erdélyi magyarok 
képviselőjeként az előkelő harmadik – biztos 
befutó – helyen szerepel. Különleges, történel-

mi jelentőségű döntésről van szó, hiszen első íz-
ben fordul elő, hogy egy magyar pártszövetség 
jelöltlistáján a Magyarország határain túl élő 
magyar közösségek képviselői is részt vesznek. 
Tőkés Lászlón kívül ugyanis szerepelnek a listán 
Kárpátalja, Délvidék és Felvidék képviselőjelölt-
jei is. Ez tehát egy össznemzeti magyar jelölt-
lista, amely egy újabb lépés a határmódosítás 
nélküli nemzetegyesítés folyamatában, amelyet 
az Orbán-kormány 14 évvel ezelőtt kezdett el, 
most pedig folytathat a nemrégiben lezajlott 
országgyűlési választáson elért kétharmados 
győzelem után. A Fidesz–KDNP jelöltlistája te-
hát Kárpát-medencei szinten valósítja meg azt a 
magyar egységet, amelyet itthon, Erdélyben az 
RMDSZ különutassága miatt nem valósulhatott 
meg.

– Kit fog képviselni Tőkés László az EP-ben? A Fi-
desz–KDNP-t?

– Tőkés László személye és értékrendje 
elválaszthatatlan Erdélytől, az erdélyi ma-
gyarságtól. Talán nem túlzás azt mondani, hogy 
az elmúlt negyedszázadban szervesen beépült 
nemzeti identitásunkba. Természetes tehát, 
hogy elsősorban az erdélyi magyarok érde-
keit fogja képviseli az Európai Parlamentben, 
ahogy azt eddig is tette. De védnökünk nem-
csak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), 
hanem a Kárpát-medencei Magyar Autonómi-
atanács (KMAT) elnöke is, és alaposan ismeri 
a Kárpát-medencei magyar közösségek prob-
lémáit, igényeit és törekvéseit. E közösségek 
számára pedig kivétel nélkül az autonómia va-

szociális érzésünk, gazdasági fejlődésünk szem-
pontjából ezeresztendős múltunk tanulsága-
képpen nélkülözhetetlennek tudunk.”

lamilyen formája jelenthet megoldást. Tőkés 
László az elmúlt hét évben is felemelte szavát 
és kiállt az autonómia ügye mellett az EP-ben, 
következetesen képviselve az erdélyi magyarok 
ügyét. Semmilyen változás nem lesz ebben, a 
következő években is ugyanezt teszi majd.

– Csakhogy magyarországi EP-listára, így Tőkés 
Lászlóra az erdélyi magyarok nem szavazhatnak. 
Kire voksoljanak tehát itthon?

– A kérdés jogos, hiszen egy jogállamban a 
szavazat a demokrácia, a közösségi akarat egyik 
legfontosabb megnyilvánulási eszköze. Csak- 
hogy a mi kisebbségi helyzetünk Romániában 
– és itt egyrészt a magyarság kollektív jogaira, 
másrészt az erdélyi magyar közösségen belüli 
állapotokra, a politikai képviselet monopóli-
umára gondolok – minden, csak nem ideális 
jogállami és demokratikus keret, és ezt nem 
szabad elhallgatni. Az erdélyi magyaroknak 
most nem adtak választási lehetőséget. Úgy 
látom, legfeljebb arról beszélhetünk, hogy 
szavazzunk-e vagy sem, pontosabban: érde-
mes-e szavaznunk vagy sem. A magam részéről 
úgy gondolom, az RMDSZ nem érdemli meg a 
szavazatunkat. De mindenki döntse el maga, 
érdemes-e szavaznia, én hiszek az erdélyi ma- 
gyarok józan ítélőképességében. A legfon-
tosabb kérdésre a választ már megadtuk: lesz 
brüsszeli képviselet, az erdélyi magyarok eu-
rópai képviselője továbbra is Tőkés László, hiszen 
ő a biztos befutó harmadik helyen szerepel a 
Fidesz–KDNP jelöltlistáján, tehát folytathatja 
munkáját az Európai Parlamentben.
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Az erdélyi magyarok is részesei a Fidesz–KDNP 
választási győzelmének

A nemrégiben lezajlott magyarországi ország-
gyűlési választás előtt számtalanszor elhang-
zott, hogy a mi szavazataink „csak” egy, legfel-
jebb két mandátum sorsáról dönthetnek. Aztán 
a Fidesz–KDNP elsöprő győzelmet aratott, a 
szavazatszámlálás és a mandátumok elosztása 
során pedig egyre inkább nyilvánvalóvá vált, 
hogy éppen azon az egy mandátumon múlik, 
hogy az új Orbán-kormánynak meglesz-e vagy 
sem a kétharmada az Országgyűlésben. Meglett, 
és egy mandátumon múlt.

Az Erdélyi Magyar Néppárt büszkén vállalja, 
hogy hozzájárult stratégiai partnerének válasz-
tási győzelméhez. A Tőkés László európai par-
lamenti képviselő által vezetett Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanáccsal közösen az Erdélyből szár-
mazó mintegy 400 ezer honosítási kérelem 
több mint a felének, illetve a 135 ezer erdélyi 
regisztrációs kérelem kétharmadának benyúj-
tásában segítettünk. Önkénteseink az EMNT 
demokráciaközpontjaival vállvetve az összesen 
több mint 100 ezer erdélyi levélszavazatnak 
közel a kétharmadát segítették célba juttatni. 
Közel 1200 önkéntesünk dolgozott a válasz-
tást megelőző hetekben, hogy mintegy 67 ezer 
erdélyi levélszavazatot begyűjtsön és eljuttas-
son a magyar külképviseletekre.

Nekünk és a többi, Magyarországon kívül élő 
magyar közösségeknek rendkívül fontos, hogy a 
Fidesz–KDNP folytathatja munkáját. Négy évvel 
korábban ugyanis olyan nemzetpolitikai folya-
matok indultak be, amelyek feledtetni képesek 
velünk még a rossz emlékű 2004. december 5-i 
népszavazást is, amikor az agresszív balliberális 
agymosás hatására a magyarországiak többsége 
elutasította, hogy állampolgárságot kapjunk. 
Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a 
Magyarországot 1998 és 2002 között vezető 
első Orbán-kormány dolgozta ki és alkalmazta 

a státustörvényt, amely a könnyített honosítás 
első lépése volt. Egy másik fontos erdélyi vonat-
kozású megvalósítás a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem létrehozása, amely azóta is 
egyre nagyobb sikerrel működik. A 2010-ben 
kormányra kerülő Fidesz–KDNP-kormány új 
alaptörvényt fogadott el, lehetővé tette, hogy 
mi, külhoni magyarok is állampolgárságot kap-
junk, végül szavazati jogot is biztosított nekünk. 
Ez pedig nem más, mint a határmódosítás nélkü-
li nemzetegyesítés erőteljes folytatása. A Fidesz–
KDNP kormányzása pedig számunkra garancia 
arra, hogy a nemzetegyesítés folytatódni fog. 
Az elszakadt részeken élő magyar közösségek 
pedig száz év óta először visszaigazolhatták ezt 

a politikát azáltal, hogy több mint 95 százalékuk 
a folytatásra szavazott.

Miért fontos a Fidesz–KDNP kétharmada az 
Országgyűlésben?

Orbán Viktor kormánya négy évvel ezelőtt 
olyan folyamatokat indított el Magyarországon, 
amelyek sok esetben alapjaiban változtatták 
meg az ország gazdasági, pénzügyi, szociális 
rendszereit. A Fidesz nem csupán azt tervez-
te és tette, hogy itt-ott módosít az előző balli-
berális kormányok „hagyatékán”, hanem saját 
határozott elképzelései szerint, sok területen 
meglehetősen radikálisan, teljesen újat és mást 
hozott létre. Az előző kormányzati ciklusban 
is kétharmados többsége volt a kormánynak 
az Országgyűlésben. Ennek folytán gyorsan 
és hatékonyan tudta megvalósítani terveit és 
elképzeléseit. Egy kormány működése szem-
pontjából a kétharmados parlamenti többség 
rendkívül hasznos eszköz, mivel hatékonyságot 
biztosít programja gyakorlatba ültetéséhez. 
A kétharmados többség nem ördögtől való, 
hanem épp hogy ez biztosítja a lendületet a 
hatékony cselekvéshez, persze abban az eset-
ben, ha egy kormánynak határozott és konkrét 
tervei vannak arra, hogy mit is kezd a társad-
alommal, a gazdasággal, az országgal. Az Or-
bán-kormánynak pedig megvoltak a határozott 
elképzelései. Nem mindegyik bizonyult sikeres-
nek, nem mindegyik volt népszerű, négy év után 
azonban mégis bebizonyosodott, hogy a ma-
gyarok túlnyomó többsége azt akarja, hogy a Fi-
desz–KDNP-kormány folytassa munkáját. Ennek 
eszköze pedig az újabb kétharmados többség, 
amivel az új és az előző négy évben elkezdett 
programokat tovább lehet vinni.

NYILATKOZAT

Örvendetes, hogy magyar nemzeti érdekeinknek elsőbbséget biztosítva, az Orbán Viktor 
miniszterelnök vezette Fidesz–KDNP a magyar összefogást Kárpát-medencei szintre emelte, és 
a külhoni nemzetrészek képviselőjelöltjeit nemzeti listán nevezte az Európai Parlamentbe. „Ez 
olyan történelmi cselekedet, amely visszafordíthatatlanul kovácsolja eggyé a nemzetet, még-
pedig nem csupán a szavak, a gesztusok szintjén, hanem a politikai cselekvés mezején” – állapít-
ja meg Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.

2009–2014 időszakában az európai parlamenti magyar néppárti képviselet jól működött. Ti-
zennégy fideszes és kereszténydemokrata képviselővel együtt három erdélyi és két felvidéki, 
összesen tizenkilencen képviseltük a nemzetet.

Most is az az alapvető érdekünk, hogy minél többen nyerjünk mandátumot az Európai Parla-
mentbe – ezt viszont hazug propagandával semmiképpen sem érhetjük el. Hiteles képviseletre 
van szükségünk mind Bukarestben, mind Budapesten, mind Brüsszelben.

A nemzeti lista többi tagjával együtt ennek szellemében köszöntöm Bocskor Andrea kárpátal-
jai, Deli Andor délvidéki és Gubík László felvidéki képviselőjelölteket, nem utolsósorban pedig 
a nyugati diaszpóra és Erdély képviselőiként Schöpflin Györgyöt és a szintén erdélyi születésű 
Gál Kingát, aki a Fidesz EP-képviselőjeként már 2004 óta a szívén viseli a Kárpát-medencei 
magyarság sorsát.

Nagyvárad, 2014. április 29.                   Tőkés László
       erdélyi európai képviselő
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
küldöttsége részt vett a magyarországi par-
lamenti választások kampányában, a Fidesz 
– Magyar Polgári Szövetség pécsi szervezetét 
erősítve. A Néppárt és Fidesz közötti stratégiai 
partnerségen túl cél volt újjáéleszteni a test-
vérvárosi kapcsolatot is.

Idén huszonöt éve, hogy Kolozsvár és Pécs 
között létrejött az a testvérvárosi kapcsolat, 
mely a kincses város rendszerváltást követő 
időszakában úgy tűnt, feledésbe merül. Az 
Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezésére 
azonban újra feléledt e régóta nem gyakorolt 
hagyomány, mely a kapcsolatépítésen túl a kul-
turális kötelékek szorosabbra fonását is jelenti. 

Mivel az április 6-án lezajlott magyarországi 
parlamenti választásokon – a kiterjesztett állam- 
polgári jogoknak köszönhetően – a határon 
túl élő magyarok is érintettek lettek, magától 

értetődő volt, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt 
is kiveszi részét az anyaországi kampányból. A 
kolozsvári küldöttség Hoppál Péter és Csizi Péter 
fideszes képviselőjelöltek körzetében segítették 
a kampányt. A tízfős erdélyi delegáció nemcsak 
az eredményváró estén vett részt (ahol kiderült: 
a Fidesz–KDNP választási szövetség elsöprő 
többséggel győzött), de a mozgósításból is 
kivették részüket. A helyi kampánystáb tagjaival 
együtt szórólapoztak, beszélgettek a választók-
kal, és mozgósították még az utolsó órákban is 
azokat, akik még nem voltak szavazni. 

Április közepén a pécsi Fidesz alelnöke, Decsi 
István önkormányzati képviselő a kapcsolatok 
erősítése céljából viszontlátogatott Kolozsvár-
ra. Mivel a nyugat-magyarországi város 2010-
ben Európa kulturális fővárosa volt, a Néppárt 
helyi vezetői szerint a most újjáalakuló együtt-
működések jó lehetőséget biztosítanak majd 

ahhoz, hogy a négy éve megszerzett tapaszta-
latot átadhassa az anyaországi városvezetés a 
kolozsváriaknak. Páva Zsolt pécsi polgármester 
a kincses városba látogat az idei Kolozsvári Ma-
gyar Napok alatt, és hivatalos találkozók kereté-
ben is segíteni próbál majd a kulturális fővárosi 
címre pályázó Szamos-parti városnak.

Kolozsváriak Pécsen, pécsiek Kolozsváron

Május 9-11. között az Európai Parlament stras-
bourgi épületét a fiatalok vették birtokukba. 
A több mint 5000 részvevőt vonzó EYE 2014 
konferencia központi témái: a fiatalok munka- 
nélkülisége, a fenntartható fejlődés, Európa 
jövője, európai értékek és a digitális forradalom 
voltak. A rendelkezésre álló három nap alatt 
ezekben a témákban kellett közös álláspontot 
megfogalmazni, amelyet majd megkap min-
den frissen megválasztott EP-képviselő. Az 
eseményre, Tőkés László meghívására, a Minta 
küldöttsége is ellátogatott. A Néppárt ifjúsági 
partnerszervezete 10 főt delegált Erdély min-
den térségéből. A csapat a programokon való 
részvétel mellett háromnyelvű szórólapokon 
tájékoztatta a konferencia részvevőit a szé- 
kely autonómiatörekvésekről. A jelenlévők nagy 
nyitottsággal álltak a kérdéshez, sokuk még 
soha nem hallott Erdélyről. Az eseményen való 

részvétel rengeteg élménnyel gazdagította az 
erdélyi csapatot, lehetőséget biztosított más 
államokban élő fiatalok problémáinak megis-
merésére, de saját tapasztalataik átadására is. 
A mintások felismerték, hogy ha azt akarjuk, 

A Minta Strasbourgban

hogy Európában ismerjenek minket és a prob-
lémáinkat, nekünk kell azokat felvetnünk és 
napirenden tartanunk. Az Európai Unió folya-
matosan formálódik, rajtunk múlik, hogy a szá-
munkra jó vagy rossz irányba tart.

Verespatak: folytatódnak a tiltakozások
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 

az Erdélyi Magyar Néppárt közös szervezésé-
ben május 11-én a Fehér megyei Verespatakon 
tiltakozó megmozdulásra került sor a ciántech-
nológiás bányászat ellen. Az esemény apropó-
ját az adta, hogy négy évvel ezelőtt fogadta el 
a cianidos bányászat betiltásáról szóló jelentést 
az Európai Parlament. Mint ismeretes, a jelentést 
Tőkés László EP-képviselő, az EMNT elnöke és 
Áder János volt európai képviselő, jelenlegi 
magyar köztársasági elnök kezdeményezésére 
fogadta el az EP, azonban az Európai Bizottság 
többszöri megkeresés után sem szerzett érvényt 
a döntésnek. A tiltakozó megmozdulás Székely-
földről, Közép-Erdélyből és a Partiumból érkező 
részvevői előtt beszédet mondott: Tőkés László 
EP-képviselő, Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke, 
valamint Szilágyi Zsolt és Király Melinda nép-
párti alelnökök. Mindannyian hangsúlyozták, 

a verespataki bányaberuházás Románia eddigi 
történetének legnagyobb léptékű korrupciós 
ügye. Szimbolikussá vált a cianidos bányászat 

elleni küzdelem, melyben az összefogásnak 
óriási szerepe van.
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Fontos tudnivalók, ha megállít a rendőr 

Bizonyára több emberrel is előfordult már, 
hogy ha az utcán – akár gyalogosként, akár gép-
járművezetőként – közlekedik és rendőrt lát, 
gyorsabban kezd verni a szíve, ingerültté válik 
és magában azt hajtogatja, hogy remélem, nem 
állít meg, nem akar tőlem semmit. Ilyen sokszor 
előfordul, még azokban az esetekben is, amikor 
tisztában vagyunk azzal, hogy nem követtünk el 
semmi szabálytalanságot. Ez a félsz részben an-
nak is tulajdonítható, hogy az emberek többsége 
nincs tisztában jogaival, hogy mi az, amit ilyen 
helyzetben megtehet, mondhat, kérhet, hogy 
miként is viselkedjen és mi is történhet vele.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a leg-
fontosabb tudnivalókat, hogy hasonló hely- 
zetekben mik a jogaink és kötelességeink.

• A rendőrnek joga van megállítani, akár 
gyalogosként, akár mint gépjárművezető köz-
lekedünk.

• Ha megállít, jogunk van megkérdezni, hogy 
mi okból.

• Mindenekelőtt a rendőrnek kötelessége be-
mutatkozni, ha ezt nem teszi, rá lehet kérdezni: 
neve, rangja, beosztása. Kérhetjük, hogy az 
igazolványát is bemutassa. 

• Kötelességünk a rendőrnek a személy-
igazolványunkat felmutatni. Abban az eset-
ben, ha nincs nálunk, akkor is közölnünk kell 
az adatainkat, annak érdekében, hogy a rendőr 
meg tudja állapítani kilétünket.

• Ha a fenti kötelességnek nem teszünk ele-
get, bekísérhetnek a rendőrségre avégett, hogy 
azonosítsanak minket és hogy ellenőrizzék az 
adatbázisban, nem szerepelünk-e a keresett 
vagy a körözött személyek között. Bekísérhet-
nek a rendőrségre akkor is, ha az ellenőrzést 
nem lehet a terepen elvégezni, csak a rendőrség 
székhelyén. Ha valaki nem hajlandó igazolni 
magát, az szabálysértésnek minősül.

• Ha ilyen esetben önszántából nem megy 
be az illető a rendőrségre, akkor kényszerintéz-
kedéseket is lehet alkalmazni (bilincs, spray, gu-
mibot).

•  A személyigazolványt a rendőr nem veheti 
el, távozáskor vissza kell adnia.

• A rendőrrel nem szabad bármilyen hang-
nemben beszélni, nem szabad sértegetni vagy 
káromkodni, ez szabálysértésnek minősül. 

• A rendőrt nem szabad fenyegetni vagy 
megütni, ez hatóság elleni erőszaknak minősül.

•  A gépjárművezetőknek pontosan be kell tar-
taniuk a rendőr utasításait, ellenkező esetben a 
jogosítványt harminc napra bevonhatják.

• A rendőrnek joga van, indokoltan, a gép-
járművet átvizsgálni, kérésére a csomag-
tartót is ki kell nyitni, az ellenkező magatartás 
szabálysértésnek minősül, és akár a jogosítvány 
kilencven napra való bevonásával járhat.

• Ha valaki nem ismeri a román nyelvet, 
anyanyelvén is beszélhet a rendőrrel, ilyenkor 

fordítót is kell alkalmazni az ügyben, kit az állam 
köteles biztosítani. Olyan településeken, ahol 
a lakosság több mint 20%-a  valamely nemzeti 
kisebbséghez tartozik, olyan rendőröket is kell 
alkalmazni, akik ismerik a kisebbség nyelvét.

• Szabálysértés esetén, ha a szabálysértést 
megállapító jegyzőkönyvet az elkövető nem írja 
alá, harminc napon belül kiközlik (hazaküldik). 
Ha az elkövető úgy gondolja, hogy jogtalanul 
büntették meg, jogában áll és lehetősége van 
a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos kifogá-
sait előterjeszteni, melyeket a rendőr köteles 
jegyzőkönyvbe venni.

• Abban az esetben, ha valaki egy szabálysértés 
vagy bűncselekmény tanúja, köteles együtt-
működni a hatóságokkal, a rendőr kérésére meg 
kell adni a személyes adatait és az elérhetőségét.

• Ha valakit bűncselekmény gyanúja miatt a 
rendőrségre bekísérnek, mielőbb tudomására 
kell hozni a gyanú tárgyát. Ezután kihallgatásra 
kerül sor, mikor joga van a hallgatáshoz (azaz 
hogy ne mondjon semmit), s ezt nem lehet el-
lene felhasználni. Ugyanakkor ilyen esetben az 
illetőnek joga van ügyvédhez, az ügyvédjével 
korlátozás nélkül felvenni a kapcsolatot vagy hi-
vatalból kirendelt ügyvédet kérni.

• Ha valakit a kihallgatás után őrizetbe 
vesznek, ez csak ügyvéd jelenlétében történhet, 
és a rendőrségnek kötelezően értesítenie kell 
az őrizetbe vett által megjelölt hozzátartozót, 
személyt.

Ingyenes jogszolgálat

Kolozsváron minden hétfőn 17-19 óra között 
ingyenes jogszolgálatot tart Kis Júlia ügyvéd 
az EMNT demokráciaközpontjában, a Főtér 
23. szám alatt (a konzulátus udvarán). Bánffy-
hunyadon és Szamosújváron is jogszolgálatra 
kerül sor igény esetén. Jelentkezni, feliratkozni a 
0264-455161-es telefonszámon lehet.

KoMÁK: Kolozs megyei Magyar Állampolgárok Klubja
Kolozs megyében eddig több mint húszezer 

személy kérelmezte a magyar állampolgárságot 
a gyorsított honosítást lehetővé tevő jogszabály 
alapján. A magyar állampolgárság sokaknak csak 
egy jelképes dolog, érzelmi kötődés a magyar 
nemzethez. Pedig jogokkal és kötelezettségek-
kel is jár. Ilyen a szavazati jog is, amivel az április 
6-i országgyűlési választásokon élhettek az új 
magyar állampolgárok is.

A Maros megyei MÁK (Magyar Állampolgárok 
Klubja) 2011-ben kezdte el tevékenységét, 
sikeres programokat, előadásokat szervezett. 
Ebből okulva áprilisban egy kezdeményező 
csoport úgy döntött, hogy Kolozs megyében 
is létrehozza a Magyar Állampolgárok Klubját, 
aminek betűszava a KoMÁK. Kicsit humorosan 

fogalmazva azt mondták: hát legyünk KoMÁK!
Célja a Kolozs megyei magyar állampolgárok 

informálása minden állampolgársággal járó 
lehetőségről, jogról és kötelezettségről. Ma- 
gyar identitást erősítő előadások, rendezvények 
szervezése. Magyar–magyar kapcsolatok létre-
hozása, ápolása.

Első lenne a magyar játszótérprogram, 
amely a szórványosodó kolozsvári lakóne- 
gyedekbe van tervezve. Gyerekes szülők tapasz-
talják, hogy egy lakónegyedben a játszótéren 
nehezen talál egy magyar gyerek magyar 
játszótársat. Hogy ne csak a véletlenre legyen 
bízva, júniusig több játszótér lesz kinézve, ahova 
meghatározott, rendszeres időpontokban ma-
gyar gyerekeket és szülőket hívnak, találkozókat 

hirdetnek. A cél a negyedekben élő magyar 
családok közötti ismerkedés, a gyerekek össz-
eszokása és barátságok kialakítása.

A KoMÁK-hoz lehet csatlakozni egyszerű 
klubtagnak vagy aktív csapattagnak is a  
kolozs.mak@gmail.com e-mail címen, de a 
csoportot Facebookon is megtalálható.
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Süssünk, főzzünk valamit!

Számtalan aprócska trükk létezik, amelyeket 
érdemes észben tartani, hiszen olcsón, gyorsan 
és hatékonyan megoldhatják háztartási prob-
lémáinkat. Íme néhány közülük:

– egy félbevágott citrom segítségével tisztíthat-
juk és fertőtleníthetjük a vágódeszkát;
– egyenlő arányban hígítsunk citromlevet és 

vizet: eltávolíthatjuk az enyhébb foltokat (pl. 
tea), akár az izzadságfoltot is;
– fehérítsük körmeinket: egy szelet citrommal 
dörzsöljük át körmeink felületét;
– olívaolajat használhatunk a konyhán kívül is: 
borotválkozó krémünket és sminklemosónkat 
akár le is cserélhetjük;
– ha olívaolajjal bekenjük a gyertyatartókat, 

LEVES

Lebbencsleves

Bár tipikus alföldi étel, csakúgy, mint a tarhonya, 
Erdélyben is előszeretettel fogyasztották. Régen, 
amikor a laskát még otthon készítették, a levestész-
tát olyan vékonyra nyújtották, hogy amikor kitették 
száradni, a rudakon a legkisebb szellő is ide-oda 
lebbentette. Száradás közben nagyobb darabok 
szakadtak le a laska aljáról, amik az alája terített 
abroszra hullottak – állítólag elnevezése is innen 
ered (Halász Zoltán: Utazás kulináriába). Mint a 
régi paraszti ételek többségéhez, a lebbencsleves- 
hez sem kell sok hozzávaló: egyszerű, könnyű leves 
nehezebb fogások elé. Talán pont egyszerűségében 
rejlik nagyszerűsége. Csak arra figyeljünk, hogy a 
laska nagyon megdagad, ezért ne tegyünk túl sokat 
a levesbe.

Hozzávalók: kb. 150 g lebbencstészta, 4-5 db krum-
pli, 1 kis fej hagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 
só, bors, őrölt paprika.
Elkészítés:
Egy leveses fazékban kevés zsiradékon kiolvasztjuk 
a kockára vágott húsos szalonna zsírját. A szalon-
napörcöt kiszedjük, a visszamaradt zsiradékban a 
finomra vágott hagymát rövid ideig pároljuk, majd 
hozzáadjuk a tésztát is. Állandó kevergetés mellett 
aranybarnára pirítjuk. Ha kész, a tésztát is kiszedjük, 
beletesszük a kockára vágott krumplit. Meghint-
jük pirospaprikával, felengedjük annyi vízzel vagy 
húslevessel, ami jól ellepi. Visszatesszük a tésztát, 
hozzáadjuk a paprikát, paradicsomot is. Megvár-
juk, míg felforr, majd sóval, borssal ízesítjük. 10-15 
perc alatt készre főzzük. Ízlés szerint gazdagíthatjuk 
karikára vágott füstöltkolbásszal is.

FŐÉTEL

Gratinírozott csirkemell spagetti

A főzésben az a csodálatos, hogy néhány alap- 
recept ismeretéből kiindulva, ízlésünk és kép-
zelőerőnk határain belül, mindig újat alkothatunk. 
Az alábbi szintén egy fantáziaétel, amely nálunk 
nagy sikernek örvendett… 
Hozzávalók: 400 g spagetti, 1 csirkemell, 400 ml 
paradicsomlé (vagy 250 g paradicsompaszta 
elkeverve egy kis vízzel), 1 ek zsír, 1 fej hagyma, 3-4 
cikk fokhagyma, só, bors, ízlés szerint 1-2 kk cukor, 
bazsalikom; a besamel szószhoz: 3 ek liszt, 600 ml 
tej, 50 g vaj, 100 g jó minőségű reszelt sajt, só, fehér 
bors, szerecsendió.

Elkészítés:
A megtisztított, apróra vágott hagymát és fok- 
hagymát a zsíron üvegesre pirítjuk. Hozzáadjuk a 
megtisztított csirkemellet, felöntjük egy kis vízzel, 
sózzuk, borsozzuk és fedő alatt puhára pároljuk. 
Amikor a csirkemell megpuhult, kivesszük, ki- 
csontozzuk, apró kockára vágjuk és visszatesszük 
a tálba, felöntjük paradicsomlével, ízlés szerint 
megszórjuk cukorral és bazsalikommal (leg-
jobb, ha friss bazsalikomot vágunk hozzá). Egyet 
lobbantunk rajta, majd félretesszük. A besamel 
szószhoz a vajat felforrósítjuk, rászórjuk a lisztet, és 
addig kavarjuk, míg elkezd habzani. Ezután ráönt-
jük a hideg tejet, a mártást felforraljuk, és néhány 

DESSZERT

HÁZI PRAKTIKÁK

percig kavargatva főzzük. Sózzuk, borsozzuk és 
enyhén megszórjuk szerecsendióval, majd hozzá-
adjuk a reszelt sajtot. Közben enyhén sós vízben 
főni tesszük a spagettit. Amikor a laska megfőtt, 
leszűrjük róla a vizet (ne engedjünk rá vizet, mert 
akkor nem szívja magába a paradicsomos szószt), 
összeforgatjuk a paradicsomos csirkével, majd egy 
vajjal kikent hőálló tálba halmozzuk. Egyenletesen 
rátöltjük a besamel szószt, ízlés szerint szórunk rá 
reszelt sajtot és előmelegített sütőben, 180º-on 
addig sütjük, ameddig a teteje ropogósra barnul. 
Friss bazsalikomlevéllel díszítve tálaljuk.

Tejszínes eperkocka

Gyakran élünk a „munkám gyümölcse” kifejezés-
sel, amely nyilván valami értékes dologra utal. 
Nem véletlenül, hiszen a gyümölcsfogyasztás 
nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozásból. A 
gyümölcstermesztés közel 8000 éves múltra tekint 
vissza, már az ókorban is fontos szerepet töltött az 
étkezési kultúrában. Természetesen elsősorban a 
friss, hazai idénygyümölcsöket fogyasszuk, hiszen 
magas vitamintartalommal bírnak, vegyszermen-
tesek, megbízhatók. 
Hozzávalók: a piskótához: 3 tojás, 3 ek liszt, 3 ek 
cukor, egy fél citrom reszelt héja, 1 csipet só; a 
krémhez: 1 kg eper, 3 dl natúr tejszín, 50 g porcu-
kor, egy fél citrom leve, 2 tasak zselatin (összesen 

16 g), 1 tasak tortabevonó zselatin (8g).
Elkészítés: 
A sütőt előmelegítjük 175°-ra. A tojásfehérjét egy 
csipetnyi sóval kemény habbá verjük. Rendre 
hozzáadjuk a cukrot és a tojássárgákat, végül óva-
tosan hozzákavarjuk a lisztet és a reszelt citrom-
héjat. Körülbelül 25x35 cm-es tepsit kibélelünk 
sütőpapírral (a lényeg, hogy vékony piskótánk 
legyen), beletöltjük a masszát, és előmelegített 
sütőben, 175°-on 40 perc alatt készre sütjük. 
Ezalatt elkészítjük a krémet. A megtisztított eper-
ből kiválogatunk 9-10 szemet, azzal díszítjük majd 
a süteményünket. A többit botmixerrel pépesítjük, 
hozzáadjuk a cukrot, a kemény habbá vert tejszínt, 
a citromlét és óvatosan összeforgatjuk. A zselatint 
elkészítjük a címkén feltüntetett előírás szerint, 

majd az eperkrémhez kavarjuk, és néhány órát 
állni hagyjuk a hűtőszekrényben. Ha a piskótánk 
megsült, azonnal kivesszük a tepsiből, és hűlni 
hagyjuk. Amikor a krém még nem dermedt meg 
teljesen, de már úgy látjuk, hogy nem folyik le a 
piskótáról, akkor a piskótát egy kis cukros vízzel 
megspricceljük, megkenjük a krémmel, és vissza-
helyezzük a hűtőszekrénybe. Addig a félretett epret 
felszeleteljük. Kivesszük a süteményt, ráhelyezzük 
az eperszeleteket és bevonjuk az előírás szerint 
elkészített tortabevonó zselatinnal. Elvben néhány 
perc után már fogyasztható is, de mi például még 
egy kis ideig visszatoltuk a hűtőbe, mert hidegen 
jobban szeretjük. Friss mentalevéllel vagy citrom-
fűvel díszítve tálalhatjuk. 

Berecki Emőke gasztronómiai szakíró

nem szárad rájuk a viasz;
– olívaolajjal ápolhatjuk körmeinket is, ha 
rendszeresen bekenjük a körömágyakat;
– ha több levest készítettünk, mint amennyi 
ebédnél elfogy, a többit töltsük egy zárható ta-
sakba és tegyük a mélyhűtőbe, zsúfolt napokon 
jól jön egy kis tartalék;
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Anyák napja az öregotthonban 
Vannak, akik csak a legritkább esetekben 

fogadnak látogatókat. Az Erdélyi Magyar Nép-
párt nekik szerzett boldog perceket.  Május 
első vasárnapján a Szent Kamill Öregotthonban 
látogattak az EMNP tisztségviselői, hogy az ott 
élő édesanyákat köszöntsék egy-egy szál virág-
gal és Mihály Vitályos Réka szavalatával. Bár a 
Néppárt Erdély legfiatalabb és legfiatalosabb 

politikai formációja, kiemelt hangsúlyt kíván-
nak fektetni az idős kort megélt erdélyi ma-
gyarok jó közérzetének biztosítására. Az élhető 
erdélyi jövő megteremtésének egyik záloga, 
hogy az előttünk lévők megbecsülve legyenek, 
és tudtukra adjuk, hogy nem feledkeztünk meg 
róluk.

Mátyás király megkoronázására emlékeztek
550 éve, hogy a magyar Szent Koronával meg-

koronázták Kolozsvár szülöttjét, I. Mátyás királyt. 
A jeles évforduló alkalmából megemlékezést 
tartott az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Ifjak szervezete március 29-én Kolozsvár 
főterén. A Mátyás-szobor előtt Soós Sándor, a 
Néppárt Kolozs megyei szervezetének elnöke és 
Sorbán Attila Örs, az EMI elnöke emlékezett meg 
a nagy magyar királyról megkoronázásának ha-
todfélszázadik évfordulóján.

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

www.neppart.eu

Szoboravató és nemzeti ünnep
Március 9-én felavatták Petőfi Sándor bronz-

ból készült mellszobrát a kolozsvári Szent Kamill 
Otthon udvarán. Az elkészült alkotás Hunyadi 
László szobrászművész munkáját dicséri. 

A Magyar Mozgássérültek Társulatának (MMTK) 
szándéka szerint – amely szervezethez a hely- 
színül szolgáló otthon is köthető – az elkövet-
kezendőkben egy szoborparkot alakítanak ki az 
intézmény kertjében. A Néppárt az 1848-49-es 
szabadságharcról való megemlékezését is Pető-
fi szobránál kezdte. Az ünnepségen jelen volt 
Tokay Rozália, a Szent Kamill Otthon vezetője, 
Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs 

megyei elnöke, Ilyés Szilárd, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács Kolozs megyei elnöke, valamint 
Bitay Levente konzul. Az ifjúság képviseletében 
Tőkés Lehel (Minta), Ladó Balázs (Fidelitas) és Sor-
bán Attila Örs (EMI) mondtak beszédet. 

A szervezők reményei szerint az idén felavatás-
ra került szobornál rendszeressé válnak a március 
15-i megemlékezések, és az ünnepnek ezen moz-
zanata is legalább olyannyira szerves része lesz a 
hagyományos programnak, mint a Szent Mihály 
templomban lezajló ünnepi szentmise vagy az 
egykori Biasini Szálló falán található emléktábla 
megkoszorúzása.

Sport és közös éneklés a Néppárt majálisán

Május 4-én rendezték meg az Erdélyi 
Magyar Néppárt Kolozs megyei majálisát a 
Kerék csárdában.

Változatos programokkal várták az 
érdeklődőket a Kolozs megyei néppártosok 
majálisán. Az először megszervezésre került 

eseményre kicsik és nagyok egyaránt szívesen 
kilátogattak, s a különböző tevékenységeknek 
köszönhetően senki nem unatkozhatott. Az 
esemény megszervezésével az volt a céljuk, 
hogy a dolgos hétköznapokat elfeledve, bará-
ti körben tölthessék idejüket az érdeklődők. 
A szervezők minden korosztályra gondol-
tak, így míg a legkisebbek arcfestésen vettek 
részt vagy a Székely Gazdálkodó nevű játékot 
próbálhatták ki, addig szüleik asztaliteniszez-
tek vagy épp Miklós Gyuri gitárestjén vettek 
részt. 

A Néppárt tisztségviselői és önkén-
tesei jövőre is megszervezik a má-
jus 1-jéhez köthető esemény- 
sort, melyre majd akkor is várják minda-
zokat, akiket nem vonzanak a nagyszabású, 
tömegeket megmozgató rendezvények, és 
inkább családi- vagy baráti körben kívánják 
eltölteni szabadnapjukat.

Kolozson a Néppárt és a Kaláris Egyesület az 
egyházak által szervezett március 15-i rendezvény 
előadói között.


