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KOLOZS MEGYEI

II. ÉVFOLYAM, 2014/4.

Programismertető sajtótájékoztatóval kezd-
te államelnök-választási kampányát Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje. Toró 
T. Tibor pártelnök történelmi jelentőségűnek 
nevezte a novemberben esedékes voksolást. 

A Néppárt kolozsvári székházában Toró T. Ti-
bor ismertette pártja szövetségeseit, akik támo-
gatják célkitűzéseiket a kampány során: Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államelnökje-
löltje a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Ma-

gyar Nemzeti Tanács mellett az Európai Szabad 
Szövetség (EFA) támogatását is élvezi. Utóbbiról 
François Alfonsi, az EFA elnöke, levélben biztosí-
totta a Néppárt jelöltjét. Az EFA vezetője Szilágyit 
az egyetlen olyan jelöltnek nevezte, aki a regio-
nalizmus, a föderalizmus, valamint az autonómia 
elvére épülő hiteles programmal rendelkezik. 
Toró elmondása szerint e három kulcsszó képezi 
a szűk egy hónapos kampány alapjait is, a vok-
solást pedig olyan történelmi lehetőségnek ne-

vezte, mely során a szavazók immár két magyar 
államelnökjelölt és az általuk megjelenített jövő-
kép közül is választhatnak. A pártelnök így sokkal 
nagyobb esélyt lát arra, hogy az erdélyi magyar-
ság – szavazata által – kellő súllyal jelenjen meg a 
közéletben. Toró T. Tibor kijelentette: immár van 
jó választási lehetőség Szilágyi Zsolt személy-
ében, így ezt közvetítik jelmondatukban is.

A Föderális Romániát, autonóm történelmi 
régiókat! Társadalmi békét a többség és a nem-
zeti közösségek között! címet viselő programját 
ismertetve, Szilágyi Zsolt elmondta: a dokumen-
tumban foglaltak megvalósítása Románia mo-
dernizációját és normalizációját eredményezné. 
A Néppárt jelöltje a kampányt olyan lehetőség-
nek látja, mely során az erdélyi magyarság fel-
mutathatja mindazokat a problémákat, melyek 
közösségünket foglalkoztatják. Szilágyi szerint 
a modern Európa nem csak a központosított ha-
talmi berendezkedéseken alapul, és helyük van 
benne a lokális értékeken nyugvó, erős régiókat 
magukba foglaló vagy föderális államoknak is. 
Európa nem lesz képes hosszútávon gazdasági 
maximumát nyújtani, ha nem veszi figyelembe 
azokat a nemzeti- és kulturális határokat, melyek 
külön régiókra osztják azt – jelentette ki Szilágyi. 
Bár nemzetközi példák bizonyítják, hogy azok az 
államok, melyek teret engedtek a regionalizmus 
gondolatának, sikeresebbek és védettebbek a 
gazdasági válságokkal szemben, Románia még-
is egy túlközpontosított, korrupciótól terhelt ál-
lamszerkezetet tart fenn. 

folytatása a 3. oldalon

Kató Béla református és Bálint Benczédi Ferenc 
unitárius püspökökkel találkozott Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Szilágyi 
Zsolt államelnökjelölt. A néppártos tisztségvi-
selők tájékoztatták az egyházi vezetőket Szi-
lágyi Zsolt államelnöki programjáról, valamint 
kulturális-, oktatásügyi- és egyházpolitikai kér-
désekben egyeztettek. 

Kató Bélával találkozva, Toró T. Tibor és Szi-
lágyi Zsolt gratulált a református egyház azon 
kezdeményezéséhez, miszerint tanintézménye-
ikben felvállalták a magyar szakoktatás ügyét. 

A közelgő választásokról beszélve a református 
püspök elmondta: az a tény, hogy a 14 állam-
elnökjelölt közül kettő magyar, esélyt ad arra, 
hogy az erdélyi magyarság ügye még hangsú-
lyosabban jelenjen meg a közbeszédben.

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök arra 
hívta fel a Néppárt államelnökjelöltjének figyel-
mét, hogy mind a mai napig nincs stabil törvé-
nyi háttere a felekezeti oktatásnak, így arra kérte 
Szilágyi Zsoltot, hogy a továbbiakban is álljon ki 
az egyházak autonómiája, és az egyházi oktatás 
ügye mellett.

Van jó választás: Szilágyi Zsolt

Találkozó Kató Bélával és Bálint  
Benczédi Ferenccel

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA

Szilágyi Zsolt államelnökjelölt és Toró T. Tibor pártelnök

Kató Béla református püspökkel  
találkozott Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt
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A Nép Ügyvédjéhez fordul a Néppárt  
a kötelező utcaátnevezések ügyében

Erdély gazdasága elleni merénylet 
a közlekedésfejlesztési terv

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége értet-
lenül áll a tény előtt, hogy 25 évvel a rendszer-
váltás után, a magát az európai demokráciák kö-
zösségébe soroló Romániában arra kötelezik az 
önkormányzatokat, hogy egy fő útvonal decem-
ber 1. nevét viselje, az 1918-as nagy egyesülés 
emlékére pedig, kötelező módon, ünnepséget 
szervezzenek. A Parlament által ellenszavazat 
nélkül elfogadott és Traian Băsescu államelnök 
által kihirdetett törvény egyértelműen a szé-
kelyföldi településeket célozza meg, hiszen eze-
ket leszámítva szinte minden romániai városban 
és faluban létezik ilyen elnevezésű utca. A Nép-

párt álláspontja szerint a most elfogadott tör-
vény a román—magyar viszony normalizálása 
ellen hat, hiszen figyelmen kívül hagyja, hogy 
nem minden romániai állampolgár számára ün-
nep december első napja.

A Néppárt vezetősége sajnálattal vette tu-
domásul, hogy a kormányon lévő RMDSZ nem 
foglalt egyértelműen állást e kérdésben, és nem 
tett semmit azért, hogy megakadályozza a kö-
zösségünkre nézve sértő, Románia alkotmánya 
szempontjából pedig törvénytelen rendelkezés 
életbe lépését. Mi több, a Szövetség két képvi-
selője – figyelmetlenségből vagy talán meggyő-

ződésből – megszavazta a tervezetet, tettükkel 
azt üzenve a választóknak, hogy nem fontos szá-
mukra az erdélyi magyar emberek méltósága és 
érdekeik képviselete.

A kihirdetett törvény sérti az önkormány-
zatok alkotmányba foglalt autonómiáját, mert 
települések utcáinak elnevezéséről és helyi 
rendezvények szervezéséről rendelkezik. A tör-
vénytelenség megakadályozása érdekében az 
Erdélyi Magyar Néppárt a Nép Ügyvédjéhez 
fordul, felszólítva: éljen törvény adta jogával és 
emeljen alkotmányossági kifogást nevezett jog-
szabály ellen az Alkotmánybíróságnál.

Szilágyi Zsolt államelnökjelölt és Soós Sándor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei el-
nöke sajtótájékoztatót tartott a közlekedésfej-
lesztés és a törvényben kötelezett utcanév-át-
nevezések ügyében. A kolozsvári tájékoztatón 
elhangzott: a nemrégiben napvilágot látott 
szállítási terv egyértelmű merénylet Erdély 
gazdasága ellen.

„A kampány során is az autonómia, a regiona-
lizmus és a decentralizáció elveit képviseljük, így 
magától értetődő, hogy felemeljük szavunkat a 
Ioan Rus közlekedési miniszter által bemutatott 
tervezet ellen” – jelentette ki Szilágyi Zsolt. A Nép-
párt államelnökjelöltje elfogadhatatlannak tartja, 
hogy a tervek értelmében Észak-Erdélyt és Mold-
va északi részét is – periférikus régiókként kezel-
ve – kihagyják az autópályák hálózatából, ezzel is 

ellehetetlenítve a régiók fejlődését. A Kolozsvár—
Nagyvárad autópálya hiánya súlyos gazdasági 
károkat von maga után, a megoldatlan közleke-
dési helyzetnek pedig konkrét következményei is 
vannak: a jelentős forgalmat lebonyolító multina-
cionális cégek Románia nyugati felében keresnek 
székhelyet, hiszen így tudják a legkönnyebben 
megközelíteni az európai autópálya-rendszert. 
„Ha Erdélynek nem lesz az autópályákon keresztül 
közvetlen kapcsolata Európával, az a régió gazda-
sági leépüléséhez vezethet” – nyilatkozta Szilágyi. 
A Néppárt jelöltje kifogásolta Bukarest centralista 
logikáját, amiért nem veszik figyelembe Romániai 
geográfiai adottságait a pályaépítések során. „Míg 
a Kolozsvárt elkerülő 55 kilométeres autópálya-
szakasz kilométerenként 28 millió euróért készült 
el, addig Európában egy kilométer autópálya 3 
millióba kerül. Jogos elvárásunk, hogy Bukarest-

ben lopjanak kevesebbet, így Erdély és egész Ro-
mánia is sikeresebb lehetne” – jelentette ki Szilágyi 
Zsolt. A Néppárt államelnökjelöltje elmondta: ha 
Bukarest nem képes hatékonyan elkölteni az adó-
fizetők pénzét, adják át az infrastruktúra-fejlesztés 
koordinálást egy regionális választott testületnek, 
akik a helyi igények és lehetőségek fényében ren-
dezhetik a megoldatlan autópálya-építés ügyét. 
„Európában számos példa van a regionalizmusra, 
így az olyan esetekre is, amikor helyben döntenek 
a javaslatunkhoz hasonló kérdésekben.” – mond-
ta Szilágyi. A Néppárt jelöltje elmondta: elvárják, 
hogy Bukarest hozza nyilvánosságra az útadók, 
valamint az üzemanyagárba kalkulált hét centes 
különadó felhasználását, és vonják be az Európai 
Bizottság megbízottjait az országos úthálózat ter-
vezésébe.

Soós Sándor, a Néppárt Kolozs megyei elnöke 
arról számolt be, hogy a Nép Ügyvédjéhez for-
dultak annak érdekében, hogy megakadályozzák 
annak a nemrég elfogadott törvények az életbe 
lépést, mely kötelezővé teszi a romániai telepü-
lések számára legalább egy jelentősebb út 1918. 
december 1-re való átnevezését. Soós elmondta: 
nem minden romániai állampolgár számára ün-
nepnap december első napja, ráadásul a törvény 
aláássa a román–magyar viszony normalizálást. 
A Kolozs megyei elnök szerint a kihirdetett tör-
vény sérti az önkormányzatok alkotmányba fog-
lalt autonómiáját, mert települések utcáinak el-
nevezéséről és helyi rendezvények szervezéséről 
rendelkezik. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 
a román parlament 315 igen és 13 tartózkodás 
mellett fogadta el a tervezetet, vagyis az RMDSZ 
parlamenti képviselőinek együttműködésével 
került elfogadásra. Mivel a tartózkodók mellett 
2 szövetségi képviselő igennel voksolt, Soós el-
mondta: várják Kelemen Hunor állásfoglalását.

Szilágyi Zsolt és Soós Sándor a kolozsvári sajtótájékoztatón



KOLOZS MEGYEI MAGYAR LAPOK 3

A választási kampányok mindig kiéleznek bi-
zonyos témákat a társadalom mindennapi éle-
téből. Ugyanakkor az egyéni választási érdekek 
nem írhatják felül a társadalom egészére vonat-
kozó szabályokat, legyenek azok általános erköl-
csi vagy sajátos, törvény által előírtak.

Tegnap a hivatalban levő államelnök egy sú-
lyos állítással avatkozott bele a választási kam-
pányba: azzal vádolja az egyik államfőjelöltet, 
nevezetesen a hivatalban levő kormányfőt, hogy 
a közelmúltban a Román Külügyi Hírszerző Szol-
gálat (KHSZ) fedett tisztje volt. Az államelnök al-
kotmány által előírt politikai semlegességének 
betartásáról döntsenek az illetékes szervek. A be-
jelentés más szempontból súlyos: arra a veszélyre 
hívja fel a figyelmet, amit a hírszerzéssel foglalkozó 
szervek törvénytelen tevékenysége jelenthet. Ha a 
vád igaznak bizonyul, akkor a KHSZ alkotmányel-
lenes tevékenységet folytatott, hiszen Victor Pon-

ta az adott periódusban ügyészként tevékenyke-
dett, és a két tevékenység az alkotmány szerint 
összeférhetetlen. Ilyen értelemben maga Ponta is 
alkotmányellenesen járt el, ami komoly kérdőjele-
ket vet fel úgy a kormányfői, mint az esetleges ál-
lamelnöki feladat hiteles ellátása szempontjából, 
hiszen mindkét funkcióban a törvény betartásá-
nak felügyelője, illetve garantálója kellene legyen.

Egy alkotmányos demokráciában a hírszerző 
szolgálatok működési rendje és hatásköre pon-
tosan rögzítve van. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
rendkívül veszélyesnek ítéli ezen keretek esetle-
ges túllépését, mert ez komolyan veszélyezteti az 
állam intézményeinek demokratikus működését. 
Ugyanakkor a kommunizmus idejében működő 
Szekuritáte tevékenységének rossz emlékét idé-
ző gyakorlat tovább növeli a bizalmatlanságot a 
múlttal való tényleges elszámolás hiánya miatt 
amúgy is érzékeny társadalomban.

Felszólítjuk a hírszerző szolgálatokat felügye-
lő parlamenti bizottságokat, hogy mihamarabb 
folytassák le a megfelelő vizsgálatokat, bizonyo-
sodjanak meg a hírszerző szolgálatok tevékeny-
ségének törvényességéről és ezáltal oszlassák el 
a társadalomban kialakult gyanakvásokat.

Ez alkalommal az illetékes honatyák azt is fe-
lülvizsgálhatják, hogy szüksége van-e a gazdasá-
gi, politikai és erkölcsi válság, valamint a sorozatos 
korrupciós botrányok által többszörösen megy-
gyötört országnak ekkora hírszerző állományra, 
amellyel jelenleg rendelkezik. Lehet, hogy nem 
éppen a békés lakosságra jutó titkos ügynökök 
számában kellene Romániának kiemelkedni az 
európai országok mezőnyében (míg Németor-
szágban 89, Franciaországban pedig 98 ügynök 
jut egymillió lakosra, addig Romániában ez 571 
főre tehető), hanem inkább az oktatásra, az egész-
ségügyre vagy a munkahelyteremtésre szánt ösz-
szegekben kellene piacvezetőnek lenni.

Kolozsvár, 2014. október 14.
Toró T. Tibor, elnök

Szilágyi Zsolt, alelnök

ÁLLAMELNöK-VÁLASZTÁS

Van jó választás: 
Szilágyi Zsolt

Jakubinyi György fogadta  
a Néppárt tisztségviselőit

A titkosszolgálatok tevékenysége  
veszélyezteti a demokráciát 

folytatás az 1. oldalról

Szilágyi Zsolt elmondta: a Néppárt azt ja-
vasolja, hogy az európai gyakorlat mintájára, a 
regionalizmus és a föderalizmus klasszikus elvei 
alapján, Románia történelmi régiók szövetsé-
gévé alakuljon, mely régiókat adminisztratív és 
pénzügyi autonómiával ruháznak föl. Szilágyi vé-
leménye szerint Románia „erdélyesítésére” van 
szükség, amely a tradicionális, erdélyi értékek – a 
munka és a tudás becsülete, a multikulturaliz-
mus, a többnyelvűség, a vallási és nemzeti tole-
rancia, a nemzeti közösségek békés egymás mel-
lett élése – kiterjesztését jelenti az ország egész 
területére, valamint ezen értékek érvényesítését 
az állam szervezésében és működtetésében. 

Szilágyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy 
a jelöltállítás időszakában, a két magyar jelölt, 
közel 500 ezer támogató aláírást gyűjtött össze, 
ami lényegesen több mint az utolsó választá-
sokon, az RMDSZ államelnökjelöltjére leadott 
voksok száma. Újságírói kérdésre válaszolva, a 
Néppárt jelöltje elmondta: továbbra is fenntart-
ja Kelemen Hunor irányába tett meghívását, és 
kész a nyilvános vitára, mely azon túl, hogy egy-
értelműsítené a két párt jövőképét és konkrét 
elképzeléseit, jelentős mozgósító erő is lehetne 
mindkét politikai tábor számára.

Jakubinyi György gyulafehérvári római kato-
likus érsekkel találkozott Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Néppárt elnöke és Szilágyi Zsolt 
államelnökjelölt. 

Péntek délelőtt a Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Érsekségen találkoztak a Néppárt tiszt-
ségviselői Jakubinyi György római katolikus 
érsekkel, Potyó Ferenc általános helynökkel és 
Varga Rezső esperessel. Toró T. Tibor és Szilágyi 
Zsolt megosztották gondolataikat az erdélyi 
magyar közélet és a romániai államelnök-vá-
lasztások kapcsán, valamint informálódtak az 

elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatá-
sának helyzetéről. 

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, 
hogy az erdélyi magyar közösség minden tagja 
érdekeltek abban, hogy a közelgő választáso-
kon minél magasabb részvételi arány legyen, 
valamint külön kiemelték a társadalmi szerep-
vállalás fontosságát. 

A találkozó végén a Néppárt tisztségviselői 
tájékoztatták az egyházi vezetőket az aktuá-
lis erdélyi belpolitikai kérdésekről, beleértve 
a neptuni tárgyalások folytatásáról kialakított 
néppárti álláspontot.  
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5. Kolozsvári Magyar Napok 
Óperencián innen és túl

www.magyarnapok.ro facebook.com/magyarnapok

Idén is miénk volt a tér a Kolozsvári Magyar Napokon

Kulturális programok rendhagyó helyszíneken

A Borutca a jó magyar borok otthona volt

Magyaros ízek: ami szem-szájnak ingere

MR2 Szimfonik Live

Hivatalos megnyitó a Kolozsvári Magyar Operában

Tánc és történelem: az ExperiDance előadása
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a rendezvény kiemelt partnerei: ERDÉLYI MAGYAR
NEMZETI TANÁCS

16. Szent István-napi Néptánctalálkozó

Komolyzenei kínálatból sem volt hiány az egy hét során

A Nagyszínpad kínálata: neves fellépők és naponta több koncert Zsúfolásig megtelt a főtér a Kolozsvári Magyar Napok záró estjén

Székely Dózsa György – Tánckrónika Dózsa György Tetteiről

Belaktuk Kolozsvár tereit

Tánc, zene, jókedv – mind egy helyen

„A Kolozsvári Magyar Napok egyik fontos célkitűzése a közösségépítés. 
A rendezvény alkalmat, helyet ad arra, hogy a kolozsvári magyar közösség és 
a városból elszármazott tízezrek legalább egyszer egy évben találkozhassanak. 
Erdély kulturális fővárosa így nyolc napra kicsit újra magyar várossá válik.”
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Néppártos segítség  
a Fidesz pécsi kampányában

530 kilométer a forradalom áldozataiért

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége gratulál 
a Fidesz önkormányzati választásokon elért fö-
lényes győzelméhez. 

Az október 12-én tartott magyarországi ön-
kormányzati választásokon a Fidesz-KDNP párt-
szövetség jelentős győzelmet aratott, ezzel pedig 
harmadjára is bizonyította (az országgyűlési és az 
európai parlamenti választások után) széles körű 
támogatottságát. Az Erdélyi Magyar Néppárt ve-
zetősége bízik benne, hogy e mostani hármas 
sikert követően az anyaországi kormányzatnak al-
kalma lesz folytatni a megkezdett munkát, mely-
nek eredményéül további nemzetpolitikai célki-
tűzéseik valósulhatnak meg. 

A Néppárt vezetősége számára külön öröm, 
hogy néhány területi szervezet képviselője és a 
helyi önkéntesek személyesen is részt vehettek a 
Fidesz kampányában. A néppártosok a választá-
sok utolsó hetében Szolnokon és Pécsett segéd-
keztek a mozgósításban, valamint ellátogattak 
Dabasra is. 

Pécsett Soós Sándor, a Néppárt Kolozs megyei 
szervezetének elnöke is jelen volt, s a testvérvá-
rosi kapcsolatra való tekintettel az Erdélyi Magyar 
Néppárt kolozsvári és Kolozs megyei szervezetei-
ből is érkeztek önkéntesek a Baranya megyei vá-
rosba. Hupka Félix, a Néppárt máramarosi elnöke 

Szolnokon vezette az erdélyi küldöttséget, mun-
kájukkal hozzájárulva a Fidesz helyi sikeréhez. 

Hoppál Péter, kulturális államtitkár, a pécsi FI-
DESZ elnöke megköszönte az erdélyiek támoga-

tását, a helyi Fidesz vezetői pedig ígéretet tettek 
arra, hogy a romániai államelnök-választás kam-
pányában jelenlétükkel is segíteni fogják a Nép-
párt munkáját.

Szeptember 25-én elérte úti célját és Kolozsvár-
ra érkezett Juhos Gábor maratonfutó.

Több mint 530 kilométer megtétele után el-
érte úti célját Juhos Gábor. A maratonfutó szept-
ember 14-én azért indult el Temesvárról, hogy az 
1989-es forradalom áldozataira emlékezzen és 
emlékeztessen. Kolozsvári végállomásánál Ger-
gely Balázs és Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács alelnökei, a szervezet tagjai, valamint 
az Erdélyi Magyar Néppárt helyi vezetői és önkén-
tesei várták Juhost. Izsák Balázs, a Székely Nem-
zeti Tanács elnöke rövid köszöntőjével fogadta a 
partiumi születésű Juhost, és elmondta: a mara-
tonfutó vállalása példaértékű és azt is bizonyítja, 
hogy erős elhatározással bármi megvalósítható. 
Izsák megköszönte Juhosnak, hogy útja során 
következetesen kiállt az székely autonómia ügye 
mellett, és felhívta a figyelmet a 89-es forradalmi 
események jelentőségére. Juhos Gábor a sajtó ér-
deklődésére elmondta: naponta átlagosan 45-50 
kilométert tett meg, és útja során számos szim-
patizáns is csatlakozott hozzá rövidebb távokon. 
Elmondása szerint elsődleges célja az volt, hogy 
vállalásával ápolja a forradalom áldozatainak 
emlékét, de ugyanilyen fontosnak tartja a szé-

kely- vagy épp a partiumi autonómia ügyét is. Vé-
gezetül megköszönte az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács munkáját, melynek tagjai megszervezték a 

közel két hétig tartó esemény minden mozzana-
tát. Juhos Gábor vállalása a kolozsvári 89-es főtéri 
emlékmű megkoszorúzásával zárult.

Kolozsváriak is csatlakoztak Juhos Gáborhoz

A Néppárt önkéntesei is segítették a Fidesz pécsi kampányát
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A kisajátításról

Székely zászló: 
nem büntettek, 
de elmarasztaltak

Kis Júlia ügyvéd jogi tanácsadó rovata

A kisajátítás az ingatlannak állami vagy önkor-
mányzati, közérdekű célra való igénybevételét 
jelenti. Az ilyen tulajdonszerzésre kivételes esetek-
ben, közérdekből kerülhet sor. A kisajátított ingat-
lanért teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás jár.

A 255/2010-es törvény alapján közérdekű 
munkálatnak számít például a közúti, vasúti há-
lózat építése, fejlesztése és javítása, a vízi és a légi 
közlekedés fejlesztése, a vízellátással, bányászat-
tal, energiatermeléssel kapcsolatos munkálatok, 
valamint turisztikai helyek felújítása és fejlesz-
tése. A kisajátító a román állam lehet, amikor 
nemzeti közérdekről van szó, a megyék, megyei 
érdekek esetén, illetve városok és községek, ha 
egy helyi jellegű érdekről van szó. 

A kisajátítás több lépésben történik: a közér-
dekű munkálat gazdasági és technikai felmérése, 
a kisajátítandó ingatlanok listájának összeállítása 
és a kártalanítás kifizetése, a tulajdon átruházása 
és utólagos eljárások. Kisajátítani csak a magántu-
lajdonban levő ingatlanokat lehet. A kisajátításra 
csak akkor kerül sor, ha előzőleg adásvétel vagy 
egyéb tulajdonszerzés útján nem valósulhatott 
meg az ingatlan tulajdonjogának átruházása.

A közérdek kinyilvánítása után a bíróság 
dönthet a kisajátításról. Közvetlenül a közérdek 

kinyilvánítása után a kisajátító előterjeszti az 
ingatlanok listáját és a kártalanítási ajánlatot, 
amelyet az ingatlanok tulajdonosaival is közöl. 
A tulajdonosok 15 napon belül tiltakozhatnak a 
polgármesteri hivatalnál, amely területi körzet-
ében találhatók az ingatlanok. A kisajátítás al-
kalmával létrehozott bizottság 30 napon belül 
válaszol az előterjesztett tiltakozásokra. A kisa-
játítási terv visszautasítása esetén újabb tervet 
lehet előterjeszteni.

A kisajátítási kérelmekről a kisajátító megkere-
sésére a törvényszék dönt. A tárgyaláson kötelező 
a tulajdonos és az ügyész jelenléte is.

A kisajátítás során a tulajdonos szempontjából 
az egyik legfontosabb tényező a kártalanítás. En-
nek tartalmaznia kell az ingatlan valós értékét és a 
tulajdonos részéről elszenvedett kárt is. Sok eset-
ben előfordul, hogy a kisajátító csekély árat kínál a 
kisajátított ingatlanért, ami a tulajdonos érdekeit 
sérti. Ilyenkor a tulajdonos bírósághoz fordulhat, 
aki meg fogja állapítani a kártérítés összegét.

A bíróság szakvélemény alapján határozza 
meg a kártalanítás értékét, mely nem haladhatja 
meg a károsult által követelt összeget és nem le-
het a kisajátító által felajánlott kártalanítási ösz-
szegnél kisebb.

Eltörölte a marosvásárhelyi bíróság azt a 30 
ezer lejes bírságot, mellyel az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanácsot szerették volna megbüntet-
ni a székely zászló kitűzése miatt. Bár a szer-
vezetnek pénzbírságot nem kell fizetnie, az 
EMNT tisztségviselői megrovást kaptak.

Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács Maros megyei szervezete tavaly októ-
berben tűzte ki a Klastrom utcai székházára az 
EMNT és a Néppárt zászlaját, valamint a székely 
lobogót. A helyi rendőrség felszólítása után 
előbbi kettőt eltávolították, a székely zászló 
azonban a magántulajdonban lévő székházon 
maradt. Emiatt a marosvásárhelyi rendőrség 30 
ezer lejes bírságot szabott ki, a székely zászlót 
reklámlobogónak minősítve.

Október 7-én a vásárhelyi bíróság ugyan 
eltörölte a pénzbírságot, de a zászló kitűzését 
továbbra is kihágásnak minősítették és megtil-
tották újbóli kihelyezését. Sándor Krisztina, az 
EMNT ügyvezető elnöke a döntésre reagálva 
elmondta: az ítélet semmibe veszi az Európa 
Tanács Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizott-
sága (ECRI) Romániáról szóló 2014-es országje-

lentését, mely kitér a román hatóságok székely 
jelképeket üldöző magatartására is. Az ECRI idén 
felszólította Romániát, hogy az egyenlő bánás-
mód elvét alkalmazza a jelképhasználatban. 
Kincses Előd ügyvéd, az EMNT jogi képviselője a 
döntés után a vásárhelyi rendőrség feljelentését 
fontolgatja, hiszen a helyi hatóság – reklámzász-
lónak minősítve a székely jelképet – jogtalanul 
járt el a büntetés kiszabásakor.

Az EMNT felháborítónak tartja, hogy a rend-
szerváltást követően, egy magát demokratikus 
jogállamként meghatározó országban, egy közel 
500 éves jelkép ilyen méretű üldöztetésnek van 
kitéve. Az EMNT továbbra is kitart azon vélemé-
nye mellett, hogy a székely szimbólumok haszná-
lata nem különleges kiváltság, hanem alapvető 
kisebbségi jog. A marosvásárhelyi székház falára 
kitűzött székely zászló továbbra is a helyén marad.

Kis Júlia ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt a Néppárt három területi irodájában. 
Kolozsváron, Bánffyhunyadon és Szamosúj-
váron, előzetes bejelentkezés után kérhetnek 
tanácsot és eligazítást különböző ügyeikben. 
A ingyenes tanácsadáshoz előzetes bejelent-
kezés szükséges, melyet megtehetnek a 0264-
455161-es telefonszámon.
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Szilágyi Zsolt  
Kalotaszegen

Focibajnokság a Kaláris Egyesület szervezésében Folytatódnak  
a kolozsvári magyar  
játszótérnapok

Október 17-én négy Kolozs megyei települést 
látogatott meg Szilágyi Zsolt. A Néppárt állam el-
nök jelöltje Szucságon, Magyarkapuson, Kö rös főn 
és Bánffy hu nya don találkozott a választókkal, és 
ismertette pártja autonómiára, regionalizmusra 
és decentralizációra épülő programját. A lakossá-
gi fórumok során nem csak az teljes erdélyi régiót 
érintő kérdésekről esett szó, hanem helyi ügyek is 
terítékre kerültek. Így például Szucságon a helyi 
óvoda és iskola problémáit is megvitathatták. 

A nap zárásaként Szilágyi Zsolt megnyitotta  
a Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Bánffyhunyadon újranyílt irodáját (a Horea/Kos-
suth Lajos utca 4. szám alatt). A munkaponton 
minden hónapban ingyenes jogtanácsadást nyújt 
Kis Júlia ügyvéd, valamin továbbra is segédkeznek 
a honosítási eljárás lebonyolításában. Érdeklődni 
Mihály Ágnes Kalotaszegért felelős megyei alel-
nöknél lehet a 0786 031 908-as telefonszámon.

Focibajnokságot szervezett a Kaláris Egyesü-
let Kolozs megyében. A néppártosokat és önkén-
tesek tömörítő 9 csapat részvételével lezajlott 
esemény jó hangulatban telt, melynek végén a 
győztesek átvehették a jól megérdemelt kupákat. 

A szeptember 28-án megszervezésre került 
esemény győztese a körösfői csapat lett, máso-
dik helyezést a bánffyhunyadi csapat ért el, a do-
bogó harmadik helyére pedig a detrehemtelepi 
különítmény állhatott.

Mint ismeretes, az Erdélyi Magyar Néppárt 
kezdeményezésére a Kolozs megyei Állampol-
gárok Klubja (KOMÁK) magyar játszótérnapokat 
szervez Kolozsvár negyedeiben. Céljuk a ma-
gyar gyerekek összeismertetése, kapcsolatok 
kialakítása és a lakónegyedekben élő családok 
közösséggé formálása. Az új tanév kezdetével 
ismét rendszeressé válnak a találkozók: minden 
szerdán az előre jelzett helyszínen várják az ér-
deklődőket. 

A kezdeményezők három új helyszínnel bő-
vítették a programsorozatot, így ezentúl a Mo-
nostoron, a Hajnal negyedben és a Mărăștiben 
(Hóstátban) is megszervezésre kerülnek a ját-
szótérnapok. Az események pontos helyszínéről 
és időpontjáról a KOMÁK Facebook-oldalán ta-
lálhatnak bővebb információkat. 

Kolozsi szüreti bál
Hagyományos szüreti bált szervezett a kolozsi 
Kaláris Egyesület. A hagyományokhoz híven, a fi-
atalok lóháton járták be a települést, hogy bálozni 
hívják a helybélieket. Az esti mulatságon közel 250 
résztvevő mulatott. 

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

Szilágyi Zsolt Kolozs megyei néppártosok körében az újranyílt kalotaszegi irodában


