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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

II. ÉVFOLYAM, 2014/3.

Csíkszeredában jelentették be, hogy Szi
lá gyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt alel
nöke indul a romániai elnökválasztáson.

Toró T. Tibor, a Néppárt országos elnöke sze-
rint azokat a célokat, melyekért pártja három 
évvel ezelőtt megalakult, a soron következő vá-
lasztásokon is meg kell jeleníteni. Kiváló lehető-
ségnek nevezte a kampányt arra, hogy két fon-
tos kérdéskört tematizáljanak. Meglátása szerint 

a közbeszéd tárgyává kell tenni, hogy erdélyi 
magyarként, lojalitásunkért cserébe, milyen el-
várásaink lehetnek a Román állammal szemben, 
valamint román állampolgárként milyen állam-
szerkezeti reformokat tartunk szükségesnek? A 
pártelnök szerint e témák megjelenítésére a leg-
megfelelőbb embert találták meg Szilágyi Zsolt 
személyében.

Szilágyi 1990 óta aktív közéleti szereplő, aki 
a legfiatalabb parlamenti képviselőként kezdte 
meg munkáját a rendszerváltás után. 2004-ig a 
bukaresti törvényhozásban dolgozott – főképp 
külpolitikai témákkal foglalkozva –, majd a Parti-
umi Keresztény Egyetemen tanított politológiát, 
2007-ben pedig Tőkés László kampányfőnöke-
ként vezette sikerre az akkor függetlenként in-
duló Tőkést. Azóta kabinetfőnökként tevékeny-
kedik az Európai Parlamentben, és aktív szerepet 
vállalt az Erdélyi Magyar Néppárt megalakításá-
ban, melynek alelnöke is.

Mivel az elmúlt 25 évben az RMDSZ jelölt-
jei nem képviselték megfelelően az autonómia 
ügyét, így Toró T. Tibor meglátása szerint elke-
rülhetetlen, hogy pártja önálló jelölt indításával 
pótolja e súlyos hiányosságot. Szilágyi Zsolt sze-
mélyében garanciát lát arra, hogy olyan jelöltje 
legyen az erdélyi magyarságnak, aki képes napi-
renden tartani az önrendelkezés ügyét.

„Megtiszteltetés számomra, hogy az erdé-
lyi magyarságot szolgálhatom.” – jelentette ki 
Szilágyi. Elmondása szerint már a Néppárt meg-
alakulásakor tisztában voltak azzal, hogy a po-
litika újabb és újabb feladatok elé állítja majd 
a pártot. Most, amikor egy országos kampány 
előtt állnak, lépésről-lépésre kell leküzdeniük 
az akadályokat, így az első kihívás az induláshoz 
szükséges 200 ezer támogató aláírás megszer-
zése lesz. A Néppárt alelnöke szerint, noha a 
román demokrácia egyik problematikus eleme 
a jelöltállításhoz szükséges túlzottan magas 
aláírás szám, a párt megyei szervezetei dolgoz-
ni akarnak és képesek a szükséges mennyiségű 
szignó begyűjtésére. Szilágyi Zsolt elmondta: a 
Néppárt azt tűzte ki céljául, hogy az Európában 
ismert és bevált autonómiaformák mintájára, 
intézményes keretet biztosítson az erdélyi ma-
gyar önrendelkezés számára. A kampány során 
is központi kérdés lesz az autonómia ügye, de 
legalább akkora hangsúlyt kívánnak fektetni a 
többség és kisebbség közti érdemi vitára is. Szi-
lágyi szerint szükség van az erdélyi magyarság 
mozgósítására, és mindenki számára világossá 
kell tenni: nem másodrangú állampolgárok-
ként, hanem teljes jogú, adófizető romániai 
magyarokként vehetünk részt a közélet formá-
lásában.

Szász Péter, az Erdélyi Magyar Néppárt 
kolozsvári szervezetének elnöke közlemény
ben üdvözölte a városi bíróság döntését, 
melynek értelmében fel kell tüntetni a tele
pülés megnevezését magyar nyelven is az 
erre kijelölt helységnévtáblákon.

A Néppárt régóta követi Landman Gábor, 
a European Committee Human Right Hunga-
rians Central Europe Alapítvány elnökének te-
vékenységét, aki már ezt megelőzően is ért el 
sikereket az erdélyi magyarság nyelvi jogainak 
érvényesítésében. (Elég csak felidéznünk a tor-
daszentlászlói rendőrautók kétnyelvű feliratozá-
sának ügyét, ahol Landman szintén pert nyert a 
hatóságokkal szemben.) Szász Péter kifejtette: 
a Néppárt kolozsvári szervezete bízik abban, 
hogy a civil aktivista többi, nyelvjogi ügyben in-
dított pere is sikeresen végződik, ezzel is felhív-
va a figyelmet a romániai kisebbségi nyelvhasz-
nálat tarthatatlan helyzetére. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt ugyanakkor felszólította a kolozsvári 
polgármesteri hivatalt, hogy hajtsák végre a Mo-
nica Trofin bíró által hozott ítéletet, és egy való-

ban európai városhoz illő, a nyelvhasználatban 
is visszaköszönő, multikulturális város kiépíté-
sén fáradozzanak.

Szilágyi Zsolt a Néppárt  
államelnökjelöltje

Bírósági döntés a kétnyelvűségről

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA
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Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnökével közösen tartott előadást Or
bán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a 
25. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Di
áktáborban. A miniszterelnök megköszönte a 
Néppárt és az EMNT eddig végzett munkáját.

Nemzetpolitikai kérdésekről, autonómiáról és 
átfogó Kárpát-medencei nemzetstratégiáról is be-
széltek a 25. Tusványos zárónapján. Orbán Viktor 
és Tőkés László több száz érdeklődő előtt elemez-
te az elmúlt időszak aktuálpolitikai eseményeit.

Az utóbbi két évtized Magyarországa arra – az 
amúgy intellektuálisan vonzó elgondolásra épí-
tett, hogy „mindent szabad megcselekedni, ami 
más szabadságát nem korlátozza” – hangsúlyoz-
ta Orbán Viktor. De ki mondja meg, hogy mikor 
korlátozzák a szabadságunkat? Valakinek ebben 
a kérdésben döntenie kell, eddig pedig mindig az 
volt a tendencia, hogy az erősebbnek volt igaza. 
A kisebb gazdasági erővel rendelkezők napi éle-
télményként tapasztalták meg ezt a jelenséget. 
A szemléletet az egyének közötti párbeszédben 
érdemes arra az elvre lecserélni, hogy „amit nem 
akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt 
mással”. Az egyén-társadalom viszonyában a li-
berális demokrácia képtelen volt a közösségi va-
gyon védelmére, vitatta a nemzeti érdekeket, a 
világban élő magyarok összetartozását, nem óvta 
meg a családokat az eladósodástól és az adósrab-
szolgaságtól. Ahhoz, hogy egy olyan állam jöjjön 

létre, amiben az egyének személyes munkája és 
érdeke egységet alkot a közösség és a nemzet 
érdekével, a magyar vezetőknek ki kell találni azt 
az államszerkezetet, ami ismét nemzetközileg ver-
senyképessé teszi az országot – nyilatkozta Orbán. 
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a miniszterelnök gondolatait folytatva 
úgy fogalmazott, a magyarországi választások 
által megtörtént a teljes mértékű korrekciója an-
nak a trianoni típusú kisiklásnak, aminek tíz évvel 
ezelőtt, 2004-ben – a népszavazás alkalmával – 
lehettünk tanúi. Kiemelte azonban, hogy az au-
tonómia tekintetében nincs okunk derűlátásra 
akkor, amikor – sok más magyar szórványhoz ha-
sonlóan – megszűnőben van a nagyszebeni ma-
gyar nyelvű oktatás, az asszimiláció és kivándor-
lás kártékony következményei érzékelhetőek, és  
folyamatosan zajlik Székelyföld gyarmatosítása. 
Tőkés véleménye szerint bebizonyosodott, hogy 
a ránk kényszerített hagyományos kisebbségpo-
litika, az európai normák és az egyéni jogokra 
való hivatkozás a magyarok esetében nem járt 
eredménnyel. Egyedül az önrendelkezés teljes 
kivívása hozhat jövőt és felemelkedést.

Az előadást követően Orbán Viktor ellátoga-
tott az Erdélyi Magyar Néppárt által működtetett 
Kós Károly-előadósátorba, ahol megköszönte a 
Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
honosításért végzett munkáját. Semjén Zsolt 
miniszterelnök helyettes még a nyári fesztivál 
elején elmondta: a magyar kormány szándékai 
szerint ebben a kormányzati ciklusban meglesz 
az egymilliomodik új magyar állampolgár, s az 
ehhez szükséges munka elvégzésében továbbra 
is számítanak az EMNT és a Néppárt segítségére.

Önkéntesek segítségét várják
Az Erdélyi Magyar Néppárt Szilágyi Zsoltot, a 

párt országos alelnökét indítja az államelnök-vá-
lasztásokon. A jelöltállításhoz szükséges 200 
ezer támogatói aláírás összegyűjtéséhez önkén-
tesek segítségét is várják.

A párt kolozsvári szervezeténél várjak 
mindazok jelentkezését, akik munkájukkal 
támogatnák Szilágyi Zsolt indulását. Az alá-
írásgyűjtést a Néppárt már országszerte meg-
kezdte: több ezer önkéntes segít a gyűjtésre 

szolgáló ívek kitöltetésében. Akik szeretnének 
csatlakozni a munkához, jelentkezhetnek a 
0730 159 742-es telefonszámon, vagy a ko-
lozsvári Demokrácia Központban (Főtér (Pta. 
Unirii) 23. szám, T1/5.).

Orbán Viktor: köszönet a két szervezetnek
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Az elmúlt időszakban számos olyan dön
tés született a Kolozs Megyei Tanács és a Vá
rosi Tanács ülésein, melyek gyökeres ellen
tétben álltak a helyi magyarság érdekeivel. 
Ennek köszönhetően az Erdélyi Magyar Nép
párt helyi szervezete folyamatosan nyomon 
követi a döntéshozók munkáját.

Június elején lebontottak a kolozsvári Petőfi 
(Avram Iancu) utcában egy műemléképületté nyil-
vánítás előtt álló lakóházat. A „hóhér háza” mellet-
ti, 25. szám alatti ingatlant azért rombolták földig, 
mert Dumitru Ghișe nagyszebeni üzletember 
terve állítólag egy megyei kulturális igazgatósá-
gi határozat miatt meghiúsulni látszott. A román 
pénzember egy száz szobás hotelt kíván építeni 
a belváros szívébe. Noha a városi tanácsban több 
RMDSZ-es képviselő is jelen van, azok csak a bon-
tás után nyilatkoztak meg az ügyben. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt véleménye szerint, a helyi taná-

csosok, élükön Horváth Anna alpolgármesterrel, 
hibát követtek el akkor, amikor nem hívták fel a 
közvélemény figyelmét arra, hogy Kolozsvár egyik 
történelmi emlékét a lebontás fenyegeti.

Ugyancsak kolozsvári emlékművet veszélyez-
tet az a városrendészeti terv, melynek értelmé-
ben a Szamos két partját összekötő „repülőhidat” 
tervezik lebontani. Az 1902-ben készített híd, 
mely 1973-ig a kolozsvári pályaudvar sínhálóza-
ta fölött biztosította a zavartalan gyalogosfor-
galmat, majd azt a Donát-negyedben építették 
újra, és szerves részét képezi Kolozsvár arculatá-
nak. A három évvel ezelőtt felújított híd, a nyilvá-
nosságra hozott – és vélhetőleg téves – szakmai 
felmérések ellenére sincs olyan állapotban, hogy 
bontása indokolt legyen: 2011-ben járólapjait 
kicserélték, vasszerkezetét pedig átfestették. Az 
idén júniusban elkészült jelentés szerint a híd 
valóban javításra szorul, a probléma orvoslására 

pedig, a felújítás vagy a teljes kicserélés közül, 
az utóbbit javasolja a polgármesteri hivatal által 
megbízott DRUMEX KFT. A Néppárt azért is kétel-
kedik az elkészített jelentés megkérdőjelezhetet-
len szakmai helyességében, mert olyan hibákat 
tartalmaz, mint például a híd áthelyezésének 
1932-re való datálása, mely értelmében az épít-
mény szerkezete több mint 80 éves lenne, ám 
ezzel ellentétben, az áthelyezésre csak 1973 után 
került sor, s így a tartószerkezet legtöbb 41 éve 
szolgálja a kolozsváriakat. A Kolozs megyei Nép-
párt felszólította Kolozsvár Városi Tanácsát, hogy 
ne fogadja el a jelenlegi határozatot, hiszen az-
zal egy újabb történelmi emléket törölnének el 
a kincses város térképéről. Amennyiben lehető-
ség van a híd felújítására, a Néppárt azt kéri, vé-
gezzék el a szükséges munkálatokat, ezzel pedig 
őrizzék még az utókornak is a 112 éves szerkeze-
tet. Amennyiben a tartószerkezet állapota miatt 
mégsem javasolt a jelenlegi híd megtartása, úgy 
kompromisszumos megoldásként, garantálják a 
vasszerkezet restaurálását és egy új helyszínen 
való felállítását. A gyaloghíd megsemmisítése 
nem lehet alternatíva, ráadásul ellentétes a vá-
rosvezetés által gyakran hangoztatott elvvel, 
miszerint Kolozsvár egyik meghatározója a helyi 
kultúra sokszínűsége és támogatottsága, mely-
nek része az épített emlékek védelme is.

Utóbbi esetről a Néppárt már a tanácsülést 
megelőzően értesült, köszönhetően annak, hogy 
a szervezet emberei rendszeresen részt vesznek 
a tanácskozásokon, és monitorizálják a városve-
zetők tevékenységét. Annak érdekében, hogy ne 
fordulhasson elő több, a Petőfi utcai esethez ha-
sonló városrombolás, az átláthatóság szellemé-
ben, a Néppárt rendszeresen tájékoztatni fogja a 
lakosságot a tanácsüléseken történtekről.

Felmérés  
a gazdák helyzetéről

A Kolozs megyei magyar gazdák megél
hetését segítő kataszteri rendszer kidolgo
zásába kezdett az Aranyosszéki, a Mezősé
gi és a Kalotaszegi Gazdák Egyesülete.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Beth-
len Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával meg-
valósuló felmérés célja, hogy az adatok és az 
általános mezőgazdasági helyzet tükrében, 
egy átfogó stratégia kidolgozására kerüljön 
sor, mely a gazdák megélhetését és fejlődé-
sét segítené. A gazdasági helyzet javítása, és 
a mezőgazdasági termékek piacának bővítése 
hozzájárul a munkahelyteremtéshez, s az egy-
mást követő generációk itthon maradásához. 
Az ezekhez vezető első lépés lehetne egy átfo-
gó kataszteri rendszer kidolgozása. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt is részt vesz a felmérésben: a 
gazdálkodás módjával és eredményeivel fog-
lalkozó kérdőíveket töltetnek ki a megkeresett 
gazdákkal.

Fidesz–Néppárt kapcsolatépítés Szolnokon

Stratégiai kérdésekről egyeztetett az Er
délyi Magyar Néppárt néhány területi veze
tője és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
szolnoki szervezete.

Júliusban Szolnokon találkozott az Cso-
mortányi István, Bihar megyei, Soós Sándor 
Kolozs megyei, Sorbán Attila, Hargita megyei 

és Hupka Félix Máramaros megyei néppárti 
elnök, valamint Király Melinda, a párt orszá-
gos alelnöke a helyi Fidesz vezetőségével.  
A megbeszélésen, az aktuálpolitikai kérdé-
seken kívül, szóba kerültek a jövőbeli együtt-
működések lehetséges módozatai, valamint 
a 2010-es magyarországi kormányváltás óta 
eltelt időszak nemzetpolitikai megvalósításai.

Figyelik a tanácsosok munkáját
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Működjünk együtt a közösség érdekében

Testvér-települési  
kapcsolatra készül  
Ajton és Dabas

Veszélyben a kolozsvári „repülőhíd”?

Augusztus 17én a Kolozsvári Magyar 
Operában ünnepeltük, hogy kezdetét vette 
az 5. Kolozsvári Magyar Napok. Az immár Kár
pátmedence szerte ismert és számon tartott 
nagyszabású kulturális fesztivál partnere az 
Erdélyi Magyar Néppárt és a Romániai Ma
gyar Demokrata Szövetség is, Horváth Anna 
mégis a politikamentességet szorgalmazta.

Az alpolgármester asszony közleményében 
arra kérte az erdélyi magyar és román politikai 
szereplőket, hogy a fesztivál ideje alatt, annak 
helyszínein, ne gyűjtsenek az államelnök-je-
löltek indulásához szükséges támogató aláírá-
sokat. Meggyőződésünk, hogy a politika iránt 
érdeklődő választópolgárok érdeke, hogy mun-
kánkkal segítsük véleménynyilvánításukat. Az 
Erdélyi Magyar Néppárt véleménye szerint a 
novemberben sorra kerülő államelnök-választás 
nem a magyar–magyar versenyről szól, így nem 
az RMDSZ ellenében gyűjtik önkénteseink az 
aláírásokat. Mindez nem veszélyezteti a magyar 
képviseletet, hanem kiszélesíti az érdekérvénye-

sítés lehetőségeit. Nem tartjuk helyesnek azt a 
magatartást, melynek során a választott vezetők 
elszigetelik magukat saját szavazóiktól. Az olyan 
kiemelt fontosságú rendezvényeken, mint e 
mostani, elhibázott lépés fekete bárányként ke-
zelni azt a politikumot, melynek az alpolgármes-
ter asszony is részese. Ezzel szemben szorgal-
mazzuk a választókkal való minél intenzívebb 
kapcsolattartást, a folyamatos párbeszédet és a 
stratégiai kérdések mentén történő egyeztetést.

A Kolozsvári Magyar Napok a legjobb bizo-
nyíték arra, hogy közös erővel, a politikai pártok, 
egyházak és civil szervezetek összefogásával, 
csodákra vagyunk képesek. Ennek szellemében 
felajánlom a Kolozs megyei RMDSZ-nek, hogy 
foglaljunk írásba egy együttműködési szándék-
nyilatkozatot a 2016-os önkormányzati választá-
sokra készülve. Legyen Kolozs megye a pártok 
közötti együttműködés mintája!

Bízva az együttműködés lehetőségében,
Soós Sándor

az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke

A Kolozs megyei Ajton és a magyarországi 
Dabashoz tartozó DabasSzőlők vezetői test
vértelepülési szándéknyilatkozatot írtak alá 
a nyár elején.

Dabas-Szőlők delegációja meglátogatta a 
Kolozs megyei Ajton szórvány-falut, ahol a refor-
mátus gyülekezet nyílt napjain vettek részt. Az 
esemény kiemelt pillanata volt a két település 
közötti testvérkapcsolat szándéknyilatkozatá-
nak aláírása, amelyet Ajton részéről Făgădar Ni-
colae polgármester, Dabas részéről pedig Feld-
man László polgármesteri megbízott jegyzett.

A magyarországi kapcsolat kiépítésében 
közbenjárt Vitus-Bulbuk István helyi református 
lelkész és Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Nép-
párt Kolozs megyei elnöke, akik jelenlétükkel is 
támogatták a megállapodást.

A Néppárt fontosnak tartja a kis szórványkö-
zösségek felkarolását, ezért a továbbiakban is 
támogatni és segíteni fogja hasonló testvérkap-
csolatok kiépítését.

Úgy tűnik, újabb építészettörténeti emlék 
kerülhet veszélybe Kolozsváron. Az Erdélyi 
Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezetének 
tudomására jutott, hogy egy elfogadásra váró 
határozat értelmében, most a Donátnegyedi 
„repülőhidat” készülnek megsemmisíteni.

Az 1902-ben készített híd, mely 1973-ig a 
kolozsvári pályaudvar sínhálózata fölött bizto-
sította a zavartalan gyalogosforgalmat, majd 
azt a Donát-negyedben építették újra, szerves 
részét képezi Kolozsvár arculatának, most mégis 
felmerült lebontása. A három évvel ezelőtt fel-
újított híd, a nyilvánosságra hozott – és vélhe-
tőleg téves – szakmai felmérések ellenére sincs 
olyan állapotban, hogy bontása indokolt legyen: 
2011-ben járólapjait kicserélték, vasszerkezetét 
pedig átfestették. Az idén júniusban elkészült 
jelentés szerint a híd valóban javításra szorul, 
a probléma orvoslására pedig, a felújítás vagy 
a teljes kicserélés közül, az utóbbit javasolja a 
polgármesteri hivatal által megbízott DRUMEX 
KFT. Egy korábbi tanácsülés 15. napirendi pontja 
szerint az önkormányzat jóváhagyni készül a híd 
elbontási tervét. A Néppárt azért is kételkedik 
az elkészített jelentés megkérdőjelezhetetlen 
szakmai helyességében, mert olyan hibákat tar-

talmaz, mint például a híd áthelyezésének 1932-
re való datálása, mely értelmében az építmény 
szerkezete több mint 80 éves lenne, ám ezzel el-
lentétben, az áthelyezésre csak 1973 után került 
sor, s így a tartószerkezet legtöbb 41 éve szolgál-
ja a kolozsváriakat.

A Kolozs megyei Néppárt felszólítja Kolozs-
vár Városi Tanácsát, hogy ne fogadja el a jelenle-
gi határozatot, hiszen azzal egy újabb történelmi 
emléket törölnének el a kincses város térképé-
ről. Amennyiben lehetőség van a híd felújításá-
ra, a Néppárt azt kéri, végezzék el a szükséges 
munkálatokat, ezzel pedig őrizzék még az utó-
kornak is a 112 éves szerkezetet. Amennyiben a 
tartószerkezet állapota miatt mégsem javasolt 
a jelenlegi híd megtartása, úgy kompromisszu-
mos megoldásként, garantálják a vasszerkezet 
restaurálását és egy új helyszínen való felállí-
tását. A gyaloghíd megsemmisítése nem lehet 
alternatíva, ráadásul ellentétes a városvezetés 
által gyakran hangoztatott elvvel, miszerint Ko-
lozsvár egyik meghatározója a helyi kultúra sok-
színűsége és támogatottsága, melynek része az 
épített emlékek védelme is.

Soós Sándor
az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke
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Minta: tisztújítás Csíkzsögödön

Tusványos  
köztársaság

Csíkzsögödön tartották az Erdélyi Magyar 
Néppárt ifjúsági szervezetének, a Mintának, 
éves Küldöttgyűlését. Az augusztus 3án 

megrendezett tanácskozáson az Erdélyi Ma
gyar Nemzeti Tanács és a Néppárt tisztségvi
selői is jelen voltak.

A Minta célja, hogy a közélet iránt érdeklődő 
fiataloknak cselekvési teret biztosítson, ahol cél-
irányosan végezhetik tevékenységüket az általuk 
fontosnak vélt nemzet- és aktuálpolitikai témák-
ban. A minél hatékonyabb munkavégzés érde-
kében az idei Küldöttgyűlésen vezetőképzőre is 
sor került, ahol szervezetmenedzsmenti kérdé-
sekről esett szó. A találkozón többek közt felszó-
lalt Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, 
Zakariás Zoltán, a Néppárt országos alelnöke, 
valamint Takács Krisztián, a Jobbik IT alelnöke. A 
szép számban megjelent küldötteket üzenetben 
köszöntötte Tőkés László, az EMNT elnöke, Toró T. 
Tibor, a Néppárt elnöke, Fancsali Barna, a Magyar 
Ifjúsági Tanács elnöke, Kurucz Dániel, a budapesti 
Fidelitas Nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, va-
lamint Hollik István, az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség elnöke.

A küldöttek módosították a szervezet Alap-
szabályzatát, létrehozva az Országos Választ-
mányt, valamint sor került az éves tisztújításra, 
melynek eredményéül Tőke Ervin látja el tovább-
ra is a Minta elnöki feladatait. Munkáját Tőkés 
Lehel ügyvezető alelnökként, Balogh Csilla Par-
tiumért felelős alelnökként, Sándor Eszter Kö-
zép-Erdélyért felelős alelnökként, Kolcza István 
pedig Székelyföldért felelős alelnökként segíti.

Idén 25. alkalommal szervezték a Bálványo
si Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort. Az 
elmúlt évek során a nagyszabású nyári fesz
tivál a fiatalok és fiatal lelkületűek, valamint 
a közélet iránt érdeklődők törzshelyévé vált.

Németh Zsolt a Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor egyik alapítója a fesztivál meg-
nyitóján rávilágított az immár negyedszáz éves 
rendezény nemzetpolitikai jelentőségére, arra 
hogy a tusványosi előadások és beszélgetések 
döntő hatással voltak a Kárpát-medence és Kö-
zép-Európa politikai folyamataira. Véleménye 
szerint Tusványos, egy erős anyaországgal a hát-
térben, stratégiai pont lehet a Kárpát-medencé-
ben élő nemzetiségek közötti bizalmatlanság 
feloldásában, a közös nevező megtalálása pedig 
egy erős közép-európai érdekközösség kialaku-
lását eredményezheti.
Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke Tusványos köz-
társaság-jellegét hangsúlyozta. Meglátása sze-
rint az immár 25 éves rendezvénynek – egy 
köztársasághoz hasonlóan – megvannak a belső 
szabályai, vezetői és polgárai is. Ez a rendszer az 
elmúlt évek során alakult egy jól működő, szer-
ves egységgé, melyben a résztvevők – korosz-
tálytól függetlenül – megtalálják a lehetőséget 

arra, hogy tartalmasan töltsék el a szűk egy hét-
nyi időt. Toró szerint az elmúlt időszakban nem 
történt a nemzetpolitikában olyan jelentős ese-
mény, mely ne lenne köthető a bálványosi folya-
mathoz, vagy magához Tusványoshoz.
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács ügyvezető elnöke korábban Tusványos 
főszervezői feladatait is ellátta. Elmondása sze-
rint a fesztivál egyik legnagyobb érdeme, hogy 
az évek során gondolkodásformáló esemény-
nyé fejlődött, ahol az erdélyi magyar, az anya-
országi, valamint a román közéleti szereplők 

elmondhatják véleményüket nemzetpolitikai 
kérdésekben. Az EMNT elnöke szerint utánpót-
lásból sincs hiány, hiszen folyamatosan újabb 
és újabb generációk kapcsolódnak be a szer-
vezésbe, akikből nagy eséllyel lehet a közélet 
iránt érdeklődő, abban akár aktívan szerepet 
is vállaló személy. Sándor Krisztina felhívta a fi-
gyelmet azokra a nemzetpolitikai törekvésekre, 
melyekről Tusványoson is szó esett az elmúlt 
időszakban. Példának hozta a partiumi autonó-
mia ügyét, illetve az azóta megalakított Partiu-
mi Autonómia Tanácsot.
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Ha nem fizet a bérlő: a kilakoltatásról

Jogainkról  
magyar nyelven

Kiss Júlia ügyvéd jogi rovata

A bérbeadási szerződés az egyik legelterjed-
tebb szerződés. A Ptk. 1777-1835 cikkelyei szabá-
lyozzák, azokat az eseteket, amikor egy tulajdonos 
használatba adja másnak ingatlanját bér fejében. 
Bérbeadási szerződést legtöbb 49 évre lehet köt-
ni. A bérbeadó számára a bérbeadási szerződés 

az ingatlanja feletti tulajdonának élvezete, amely 
jövedelmet is hoz. Sokszor előfordul olyan kelle-
metlen helyzet, amikor a bérlő nem akarja vagy 
nem tudja tovább fizetni a bért, és előfordulhat 
az is, hogy a lakásból sem hajlandó távozni. Mi-
tévő lehet ilyen esetben a bérbeadó? Ilyenkor a 
tulajdonost két dolog érdekli: hogy megkapja az 
elmaradt bért és a rosszul fizető bérlő mielőbb tá-
vozzon a lakásból.

Az ilyen esetekre a Petk. az 1033-1048 cik-
kelyekben szabályoz egy egyszerű kilakoltatási 
eljárást. Ezt a fajta kilakoltatási eljárást a lakást 
jogtalanul használó személy ellen lehet indítani. 
Ilyen személyek például azok, akiknek lejárt vagy 
megszűnt a bérbeadási szerződésük vagy soha 
nem is volt, esetleg más személy aki önkényesen 
ott tartózkodik. Amikor a bérlő nem fizeti ki a 
bérleti díjat a bérbeadónak jogában áll egyolda-
lúan felmondani a szerződést.

A kilakoltatási eljárás egy felszólítással kezdő-
dik, amelyben a bérbeadó felszólítja a bérlőt, hogy 
a lakást hagyja el, a felszólítástól számított legtöbb 
30 napon belül. A felszólítás nem szükséges azok-
ban az esetekben, ha a bérbeadási szerződés tar-
talmaz egy olyan záradékot, amely ezt előírja.

A kilakoltatás békés úton is történhet, amikor 
a bérlő saját maga elhagyja az ingatlant, miután 
a bérbeadó erre felszólította. Ebben az esetben 

a bérbeadó bemehet a lakásba, újra használatba 
veheti azt, egyéb formaság nélkül.

Abban az esetben, amikor a bérlő nem hajlan-
dó a felszólítás után sem elhagyni a bérelt lakást, a 
bérbeadó a bírósághoz fordulhat kilakoltatási ké-
réssel. Az illetékes bíróság az, ahol az ingatlan talál-
ható, így a bérlő erre a címre fogja kapni az idézé-
seket. Az eljárás gyors, rövid határidőket szabnak 
meg, zártkörű tárgyalás keretében zajlik és a vála-
szirat sem kötelező. A kilakoltatási kérés keretén 
belül lehetőség van az elmaradt béreket is kérni.

Abban az esetben ha a bérbeadási szerződés 
az Adóhivatalhoz is be van jegyezve, a szerződés 
végrehajtható a ki nem fizetett béreket illetően, 
így a tárgyaláson nem szükséges a felek jelenléte.

Az alperesnek (bérlő) nincs lehetősége a 
pert bonyolítani, illetve nem fogalmazhat meg 
viszontkeresetet és nem kérheti más személyek 
perbe hívását. Csak egy külön eljárás során van 
lehetőség az ilyen kérvényeit érvényesíteni. Az 
elsőfokú bíróság végzése végrehajtható.

A kilakoltatásról szóló határozat érvényes a 
bérlőn kívül azokra a személyekre is, akik az in-
gatlant használják a volt bérlővel együtt. (család, 
barátok stb.) Ez az egyszerűsített kilakoltatási 
eljárás hatásosnak és gyorsnak bizonyul. Ennek 
ellenére tudni kell, hogy december 1. és március 
1. között nem szabad kilakoltatni senkit.

Hét székelyföldi helyszínen mutatták be az 
Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Jogaink Romániában 
magyarul című kiadványát, amely magyar nyel-
ven, közérthető formában tartalmaz alapvető 
jogi ismereteket.

Kis Júlia ügyvéd, a kötet társszerzője és Sor-
bán Attila Örs, az EMI országos elnöke ismertet-
te egy körút keretein belül a kiadványt. Sorbán 
Attila Örs kiemelte: az erdélyi magyarok egyik 
leggyakoribb problémája, hogy nem ismerik sa-
ját jogaikat, ezért pályázati forrásból, közérthető 
formában összegezték azokat magyar nyelven. 
A húsz fejezetre tagolódó könyv olyan témákat 
érint, mint a büntetőjog, családjog, kisebbségi 
anyanyelv-használati jog és a személyes adatok 
védelme.

Kis Júlia úgy véli, hogy az iskolákban nem fek-
tetnek kellő hangsúlyt a jogaink megismerteté-
sére, az információk hiányosak, és sokszor nem 
aktuálisak. Megítélése szerint Romániában a 
magyar jogi nyelv nagyon hiányos, ezért a kötet 
egyik célja, hogy minél szélesebb körben elter-
jedjen a magyar jogi szavak használata. Ezt segíti 
a fejezetek elején található kis jogi szótár is.

A Kis Júlia és Kató Katalin által összeállított, 
130 oldalas kiadvány hasznosnak bizonyul, és 

kitér olyan helyzetekre is, melyekkel nap mint 
nap bárki találkozhat. A könyv nyelvezete min-
den korosztály számára közérthető. Kis Júlia és 
Sorbán Attila Örs a jövőbeni tervekkel kapcso-
latban elmondták, tervezik egy újabb tájékoz-
tató jellegű kiadvány megjelentetését, valamint 

jogi fórumot is létrehoznának, ahol ingyenes 
tanácsadással szolgálnak. Ennek érdekében je-
gyeztették be a Jogaink Egyesületet. A könyvet 
az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetétől ingyenesen 
beszerezhetik az érdeklődők. Bővebb informáci-
ókat a www.magyarifjak.org oldalon találhatnak.
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Süssünk, főzzünk valamit!

LEVES

Vanília: Kétségtelenül a világ egyik legkedveltebb 
fűszere, több fajtája is létezik: madagaszkári bour-
bon vanília, mexikói vanília, tahiti vanília, indonéz 
vanília. Bár Európába a spanyolok révén érkezett, 
a hollandok szerettették meg velünk igazán. Mi-
nőségét aromája, színe, hajlékonysága jellemzi. 
Magas nedvtartalmú növény, csak kiszáradás 
után válik törékennyé, de ilyenkor már kevésbé 
értékes. Ezért figyeljünk oda, hogy jó minőségű, 
friss rudat vásároljunk, még ha egy kicsit többe is 
kerül, hiszen kevesebbet kell használnunk belőle. 

Jól záródó edényben, sötét, hűvös helyen tároljuk. 
Ha felhasználtuk a magjait, a hüvelyt ne dobjuk ki. 
Érdemes porcukorba dugni, így házi vaníliás cuk-
rot kapunk. Általában 500 g porcukrot át szoktam 
darálni egy vaníliarúd kikapart magjaival, így in-
tenzív aromájú, jó minőségű vaníliás porcukorral 
dolgozhatok. A kikapart rudakat akár alkoholba 
is áztathatjuk, az így kapott kivonatokat évekig 
nyugodtan használhatjuk, hiszen amint az alko-
hol elpárolog, egyre intenzívebb aromája lesz az 
esszenciának.

Egyet mondok, kettő lesz belőle

Családomban nagy sikernek örvend a kömény-
magleves. Egyszerű, gyorsan elkészíthető és egész-
séges. Általában nagyobb adaggal szoktunk készí-
teni és másnap egy kicsit „felturbózzuk”: tojásleves 
lesz belőle.

Első felvonás: 
egyszerű, hagyományos köménymagleves
Hozzávalók (4 személyre): 
5 dkg köménymag, 1 evőkanál zsír (vagy 2 evőka-
nál olaj), 1 hagyma, 1 evőkanál liszt, só, bors, pirí-
tott kenyérkocka.
Elkészítés: 
A zsíron megpergeljük a köménymagot, hozzá-
adjuk a felvágott hagymát, megszórjuk liszttel, 
sózzuk, borsozzuk és felöntjük vízzel. Óvatosan 
felforraljuk, nehogy kifusson. 10 percig főzzük, 
majd sűrű szitán átszűrjük és már tálalhatjuk is. Mi 
pirított kenyérkockával szeretjük a legjobban.

Második felvonás: 
tojásleves
Hozzávalók (4 személyre): egy adag köménymag-
leves, 4 tojás, 1 babérlevél, ecet.
Elkészítés: A köménymagleveshez adjuk a babér-
levelet, felforraljuk (vagy ha frissen készítjük, ak-
kor miután leszűrtük, újraforraljuk) és óvatosan, 
egyenként beleütjük a tojásokat. Tovább főzzük 
még 2-3 percig (ha keményebb tojást szeretnénk, 
kb. 5 percig). Tálalás előtt ízlés szerint ecettel sa-
vanyítjuk.

Tökéletes vendégváró fogás: csirkemell őzgerincben

Hozzávalók (8-10 személyre): 
800 g csirkemell, 200 g bacon szalonna (császár-
szalonna), 150 g reszelt sajt, só, bors, petrezse-
lyemzöld ízlés szerint, 4 evőkanál tejföl, 3 evőkanál 
liszt, 2 tojás; a formához: vaj, zsemlemorzsa.

Elkészítés: 
A húst apró kockára vágjuk, sózzuk, borsozzuk, és 
állni hagyjuk egy kicsit. A tejfölt a tojásokkal, liszttel, 
sóval, borssal, apróra vágott petrezselyemzölddel, 
100 g reszelt sajttal masszává keverjük, majd hoz-
záadjuk a kockára vágott csirkehúst. Az őzgerinc-

formát kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és 
kibéleljük baconnal úgy, hogy a szélei kilógjanak a 
formából. A húsos masszát a formába kanalazzuk 
és ráhajtjuk a lelógó bacon szeleteket. A tetejére is 
tegyünk hosszában bacon csíkokat. Előmelegített 
sütőben, 170°C-on, kb. 40 perc alatt készre sütjük. 
Én egy sütőpapíros tepsire helyezve sütöttem, hogy 
az esetlegesen kifolyó szaft ne folyjon a sütőbe. 
Amikor megsült, kifordítjuk a formából a sütőpa-
píros tepsire, megszórjuk reszelt sajttal, majd 10 
percre visszatoljuk a sütőbe, hogy a bacon is szépen 
megpiruljon és a sajt elolvadjon. Miután kihűlt, kb. 
1,5 cm-es, srég szeletekre vágjuk, sült krumplival 
vagy krumplipürével és salátával tálaljuk.

A megunhatatlan zserbó (azaz Gerbeaud-szelet)

Gerbeaud Emil Carouge városkában született 
1854. február 12-én, egy francia katolikus cukrász, 
Simon-Jean-François Gerbeaud és felesége, Jean-
ne-Marie Gros gyermekeként. Kezdetben Németor-
szágban, Franciaországban és Angliában dolgozott 
több nagy cukrászüzletben. 1884-ben költözött 
Magyarországra és fokozatosan átvette Kugler Hen-
rik budapesti Gizella (ma Vörösmarty) téri cukrász-
üzletét. Az üzlet átvételének a pontos körülményei 
tisztázatlanok, egyes források szerint örökölte Kug-
lertől, más források szerint apránként megvásárol-
ta. Tény azonban, hogy számos újítást vezetett be 
üzletében. A cukrászda választékát különleges, új 
termékekkel bővítette. Vajas- és párizsi-krémeket, 
több mint százféle teasüteményt, csemegecukor-
kákat készített. Mint csokoládékészítő mester, ő ho-
nosította meg Magyarországon a ma is közkedvelt 
macskanyelvet és a konyakos meggyet. A 19. század 
végén már 150 alkalmazottal dolgozott, akiknek je-
lentős része azért jött külföldről, hogy Gerbeaud-nál 
képezze tovább magát. A „Gerbeaud” név valódi fo-
galommá nőtte ki magát...
Hozzávalók: a tésztához: 450 g liszt, 200 g zsír, 1 evő-
kanál porcukor, 1 kk sütőpor, 25 g élesztő, 1 ek vaníli-
ás cukor, 1 egész tojás, 2 tojássárgája, 2-3 ek tejföl; a 
töltelékhez: 400 g darált dió, 2 ek cukor, 1 ek vaníliás 
cukor, 1 citrom reszelt héja; a megkenéshez: kb 500 g 
baracklekvár; a mázhoz: 250 g főzőcsokoládé, 40 g 
vaj, 2 ek víz.
Elkészítés: Az élesztőt 1/2 dl cukros tejben felfuttat-
juk. A hozzávalókat egy tálba tesszük és könnyen 

nyújtható tésztát gyúrunk, majd ezt négy egyen-
lő részre osztjuk és 10 percre a hűtőszekrénybe 
tesszük. A töltelékhez a diót, a cukrot, a vaníliás 
cukrot és a reszelt citromhéját összekeverjük. Egy 
kb 38 x 23 cm-es tepsit készítünk elő: sütőpapírral 
béleljük vagy alaposan kikenjük. A tésztagombó-
cokat kivesszük a hűtőből és sorra kinyújtjuk őket, 
majd az első lapot a tepsibe helyezzük. Megkenjük 
lekvárral, megszórjuk dióval, és már jöhet is a kö-
vetkező lap, következő réteg lekvár, dió, lap, lekvár, 
dió, az utolsó lappal befedjük, és megszurkáljuk 
egy villával. 180°C-ra előmelegített sütőben 40-45 
perc alatt megsütjük. Félidőnél figyelni kell, mert 
ha a teteje hirtelen barnulni kezd, akkor a hőmér-
sékletet húzzuk vissza 160°C-ra. Amikor teljesen 
kihűlt, kivesszük a tepsiből és elkészítjük a mázat. 
Egy hőálló tálkába tesszük a vizet, vajat, rátördel-
jük a csokit, nylonfóliával letakarjuk és 1-2 percre a 
mikrohullámú sütőbe tesszük. Egy perc után kivesz-
szük, alaposan elkavarjuk és szükség szerint még 
visszatesszük olvadni. Mindezt persze kályhán is 
készíthetjük, de akkor kötelező módon gőz fölött, 
semmiképp se érje a csokit közvetlen láng, mert 
hamar odaég és keserű lesz. A lényeg, hogy köny-
nyen kenhető, selymes mázat kapjunk. A tökéletes 
eredmény érdekében én mindig megfordítom a 
tésztát, hogy az alja legyen a teteje... Amennyiben 
jóminőségű csokit használtunk (min. 65-70%-os 
kakaótartalom), a máz 5-10 perc alatt megköt és 
már lehet is tálalni. Ez tipikusan egy másnapos sü-
temény, vagyis hagyni kell, hogy a lapok elenged-
jék magukat, az ízek pedig összeérjenek. Tudom, 
nehéz kivárni, de megéri!

FŐÉTEL

DESSZERT

Bereczki Emőke rovata
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Falunapok  
Magyarkapuson

Negyedszer szerveztek falunapot a kalo
taszegi Magyarkapuson. A rendezvény szá
mos kulturális eseménynek teret adott, de a 
szórakozni vágyók sem unatkozhattak.

Bográcsfőző-verseny, felvonulás, játszóház és 
hajnalig tartó bálozás: ez jellemezte az idén júli-
us elején megszervezett magyarkapusi napokat. 
A rendezvény ideje alatt sor került a kultúrház 
oldalán Szilágyi Ferenc operaénekes emléktáblá-
jának elhelyezésére, este pedig az Operettissimo 
zenekar szórakoztatta az érdeklődőket.

Anna-bál Kolozson

Július 19én szervezték meg a kolozsi 
Annabált. A népszerű rendezvényen verses 
jókívánságokkal köszöntötték az Anna nevű 
résztvevőket, az est során pedig bálkirálynőt 
is választottak.

Helyi fiatalok keringője nyitotta meg a ko-
lozsi Anna-bált. A szervezők idén úgy gondolták, 
az esemény jó lehetőség arra, hogy bevonják 
Kolozs fiataljait nemcsak a szervezésbe, de fellé-
pésükkel emeljék az est színvonalát is. Az estét a 
kolozsvári Operettissimo zenekar fellépése tette 
feledhetetlenné. Az operettek, nóták világára 
sokan voltak kíváncsiak, és a bálkirálynő-vá-
lasztás is sokakat vonzott. A három legszebb 
hölgynek kikiáltott résztvevő értékes díjakban 
részesült. A verseny során díjazták a szépséget, a 
megjelenést és a tánctudást is. A zsűri végül Ko-
vács Melindát választotta bálkirálynőnek, udvar-
hölgyei pedig Gabos Réka és Gabos Enikő lettek.

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

KOMÁK a játszótéren

A Kolozsvári Magyar Állampolgárok Klubja 
(KOMÁK) júliusban négy helyszínen is megszer-
vezte a magyar-játszótér programját. A mozga-
lom céljául tűzte ki, hogy megszólítsa és egy hely-
re gyűjtse a magyar családokat. A legkisebbek így 
együtt játszhatnak magyarul tudó társaikkal.

A kolozsvári Hétvezér téri, a Repülő hídi és a 
Kishercegről elnevezett játszótereken, valamint a 
Györffy György Napokon megszervezett találko-
zók nagy sikernek örvendtek, melyek arról győz-
ték meg a szervezőket, hogy nagy igény van az 
ilyen jellegű eseményekre. A nyári vakációs idő-
szak lejártával a találkozók újra megszervezésre 
kerülnek, ezek pontos helyszínéről és időpontjá-
ról az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szerve-
zetének Facebook-oldalán informálódhatnak.


