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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

Sajtótájékoztatón ismertették a szeptember 
11–13. között megszervezésre kerülő bánffy-
hunyadi Kalotaszegi Napok programkínálatát.

Kolozsvári sajtótájékoztatón ismertette a szept-
ember 11–13. között megszervezésre kerülő 
Kalotaszegi Napok programját Sándor Eszter, a 
Vigyázó Egyesület elnöke és Csüdöm Ferenc, a 
rendezvény bánffyhunyadi házigazdája. A szer-
vezők elmondták: az idén három naposra terve-
zett esemény bővelkedni fog ifjúsági-, sport- és 
kulturális programokban, hogy minden gene-
ráció megtalálja az őt érdeklő tevékenységet. 
„Kalotaszeg fővárosa Bánffyhunyad, s az ott élő 
emberek megérdemlik, hogy egy színvonalas 
kulturális eseményben legyen részük” – mondta 
Csüdöm Ferenc, aki megköszönte az Erdélyi Ma-
gyar Néppártnak, hogy partnerei a rendezvény 
lebonyolításának, s melyen a Vigyázó Egyesület, 
a Mezőségi Gazdák Egyesületének és a Kolozs 
Megyei Magyar Állampolgárok Klubjának ön-
kéntesei is dolgoznak.

Sándor Eszter kitért a hamarosan nyilvános-
ságra kerülő program néhány részletére. A Vi-
gyázó Egyesület elnöke elmondta: a Kalotaszegi 
Napok pénteken (szeptember 11-én) 18 órától 
veszi kezdetét a nyitógálával, melyre a bánffyhu-
nyadi Kultúrotthonban kerül sor. Az ünnepi ese-
ményen köszöntőbeszédek hangzanak el, vala-
mint különböző néptáncegyüttesek fellépését 
tekinthetik meg a jelenlévők. Az estét a Bagossy 
Brothers Company koncertje, valamint a meg-
szervezésre kerülő kalotaszegi mulatság zárja, 
melyen Varga István „Csipás” és a kalotaszegi 
hagyományőrző zenészek biztosítják a jó han-

gulatot. Szombaton a látogatók elfoglalhatják 
a rendezvény szabadtéri helyszínét, a Barcsay-
kertet, ahol kézműves vásár, mezőgazdasági 
kiállítás, régiségek vására és gyerekprogramok 
fogadják majd a látogatókat, valamint 13 órától 
a magyarfenesi színjátszó csoport előadására 
kerül sor. A nagyszínpadon fellép az Operettis-
simo és Knock Out zenekar, valamint a The Blast 
is a húrok közé csap, a nap zárásaként pedig 
Miklós Gyuri gitárestjére kerül sor a Derbi étte-
remben. Vasárnap a sporté és a gasztronómiáé 
lesz a főszerep: reggel Kolozs megyei amatőr fo-
cibajnokságra kerül sor, majd déltől főzőverseny 

veszi kezdetét, délután pedig lovasbemutatón 
vehetnek részt az érdeklődők. 16.30-tól Bánffy-
hunyad–Magyarország focimeccsen szur kolhat-
nak a labdarúgás kedvelői. Csüdöm Ferenc el-
mondta: reményeik szerint vendégül láthatják 
a magyar válogatott öregfiúk csapatát is, mely 
találkozó még szervezés alatt áll. A Kalotaszegi 
Napok zenei színpadának utolsó fellépője a Yes 
zenekar lesz. Sándor Eszter elmondta: a szerve-
zés során igyekeztek Bánffyhunyadhoz, vagy a 
térséghez valamilyen módon kötődő zenekaro-
kat meghívni, s remélik, ezzel is erősítik a kalota-
szegi identitás erősödését.

III. ÉVFOLYAM, 2015/1.

Gyakornokok és önkéntesek  
jelentkezését várja a Néppárt 
kolozsvári szervezete
A nyári időszakban várják azokat az egyetemi 
hallgatókat, akik gyakornokként végeznének 
két hetes munkát az Erdélyi Magyar Néppárt 
keretei között. A gyakornokok betekinthetnek 
a Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
munkájába, valamint megismerkedhetnek a 
honosítási eljárás folyamatával is. Érdeklődni és 
jelentkezni a fancsalierno@neppart.eu címen, 
valamint a 0762248686-os telefonszámon le-
het. Szintén a fentebbi elérhetőségeken, va-
lamint a kolozsvári Demokrácia Központban 
várják az önkéntesek jelentkezését, akik bese-
gíthetnek a Néppárt és az EMNT által szerve-
zett programok lebonyolításába.

Kalotaszegi Napok szeptemberben
AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA
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Fancsali Ernő  
a kolozsvári Néppárt új elnöke

100 éve  
avatták fel  
a Kárpátok 
őre szobrot 
Kolozsváron

Tisztújítást tartottak az Erdélyi Magyar Nép-
párt kolozsvári szervezetében. A május 18-
án megtartott városi közgyűlés eredményéül 
Szász Péter korábbi elnököt Fancsali Ernő vál-
totta a tisztségben.
A tanácskozáson, melyen részt vett Mátis Jenő 
országos alelnök és Soós Sándor, a Néppárt 
Kolozs megyei elnöke is, a megjelentek kiérté-

kelték az elmúlt időszak politikai eseményeit, 
valamint meghatározták a kolozsvári Néppárt 
következő időszakára vonatkozó cselekvési ter-
vét. Az ezt követő tisztújításon Fancsali Ernőt 
választották a szervezet elnökévé, akinek mun-
káját Kolozsi Róbert, Madarász Lóránt, Miklós 
György, Schwartz Róbert, Szász Péter és Varga 
Ibolya alelnökök segítik majd.

Szeszák Ferenc A Kárpátok őre című 1914-ben 
készült alkotását Kolozsváron 1915. augusz-
tus 18-án (Ferenc József császár születésnap-
ján) avatták fel. A Deák Ferenc utca elején 
álló szoborba a hadiárvák és özvegyek javára 
adakozók szegeket verhettek be. Az alkotást 
az 1918 decemberében bevonuló románok 
rombolták le.

A romániai rendszerváltás után a magyar ki-
sebbség újra fel akarta állítani Kolozsváron ezt 
az emlékművet, de politikai okokból nem sike-
rült. Így került Horváth Béres János szobrász és 
Tóth Vásárhelyi József építész alkotása Szilvás-
váradra, a Szalajka-völgybe.

Szilvásvárad után Csomortánban állítottak 
fel egy, a talapzattal együtt hat méteres, alko-
tást. A szobrot ugyancsak Horváth Béres János 
készítette, a tornyot Székely Csaba és Török 
Csaba fafaragók, míg a talapzatot Forró Attila 
vállalkozó készítette. Az emlékmű terveit Tóth 
Vásárhelyi József rajzolta.

A Kárpátok Őre védelmi rendszert Árpád 
fejedelem alakította ki, melynek rendeltetése a 
Kárpátok hágóinak, szorosainak védelme volt a 
külső támadások ellen. A magyar királyság ide-
jén a Kárpát-medence nagyobb része az erdé-
lyi határvonalhoz tartozott, így a Kárpátok Őrei 
nagy többségben székelyek voltak.

A szobor leleplezéséről a korabeli sajtó is 
részletesen írt, melyek közül – a teljesség igénye 
nélkül – idézünk párat:

ELKÉSZÜLT A „KÁRPÁTOK ŐRE” 

A Deák Ferencz utca elején élénk kalapácsüté-
sekkel dolgoznak az ácsok. Épül valami, és az ut-
cán járó emberek kíváncsian állják körül a dolgozó 
ácsokat. Mi lesz itt? Itt lesz a fahonvéd.

Az ácsok serényen építik a fahonvéd székely-
stílű hajlékát, s addig, amíg elkészül a fahonvéd 
méltóságteljes eszményi alakja, Kolozsvári Szeszák 
Ferenc szoborművész udvariasan várja a költözkö-
dés nagyszerű pillanatát.

A „Kárpátok Őre”, így fogják nevezni, és csa-
kugyan a népfölkelő magyar parasztot képzelte 
el a mester, amint a tél keserves hideg napjaiban 
puskával kezében őrt áll a magyar határ felett. 
A rendes katonasapka alól hósapka látszik ki, mint 
ahogy védekeznek is a katonák a tél borzalmai el-
len. A mellénél, a suba szegélyének találkozásánál 
a fahonvéd bronzba való kezei nyúlnak ki, és egy-
másra hajolva tartják erősen a Manlicher fegyvert. 
(ÚJSÁG, 1915. augusztus 12.)

NYOLCEZER KORONÁN FELÜLI ADOMÁNY 
FOLYT BE A HONVÉD SZOBORRA

A Kárpátok Őrének szobrát pár nappal ezelőtt 
leplezték le, s Kolozsvár közönségének áldozat-
készségét a legjobban illusztrálja, hogy e pár 
nap alatt, a király adományát is beleértve, már 

eddig nyolcezer koronán felüli összeg folyt be. 
Tegnap délelőtt a Kárpátok Őrénél a kolozsvári 
városi tisztviselők, és a kolozsvári üzletvezetőség 
tisztikara rótta le önkéntes adományait. A városi 
tisztviselők küldöttségét dr. Haller polgármester 
vezette. A MÁV kolozsvári üzletvezetősége, a szeg 
beverése alkalmával, 200 koronát adományo-
zott. A szegbeveréseket a gyengélkedő Felszegi 
Ferenc üzletvezető helyett az osztályfőnöki kar, 
Dózsa Miksa és Csiki József felügyelő, dr. Gyön-
gyösi Mihály felügyelő végezték. (ELLENZÉK, 1915. 
augusztus 21.)

A KÁRPÁTOK ŐRE ÉS MÁTYÁS SZOBRA

A Patria azt írja: A kolozsvári magyar szobor, 
amelyik a „Kárpátok Őre” megszemélyesítője volt, 
szétrombolták, miután az odavaló románok nem 
tűrhették tovább annak izgató hatását. Ugyanúgy 
szétrombolták a magyar koronát Corvin Mátyás 
szobráról is.

Ezt írja a Patria és minden okunk megvan arra, 
hogy higgyük, egyedül áll ezzel a véleményével. 
A szobrok olyan kulturális kincsek, művészi alko-
tások, amelyekhez a politika ne nyúljon hozzá, 
mert a művészet magasan fölötte áll a hétköznapi 
politikának. A politika haragja, dühe mulandó és 
változó valami, a szép idők pedig halhatatlanok. 
(KELETI ÚJSÁG, 1919. április 5.)
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A jövő évi önkormányzati választásokra ké-
szülve, programalkotó konzultációba kezd az 
Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei és ko-
lozsvári szervezete – jelentette be Soós Sán-
dor, a párt megyei és Fancsali Ernő, a Néppárt 
kolozsvári elnöke.

Nekilátott a 2016-os önkormányzati választások-
ra való felkészülésnek a Néppárt Kolozs megyei 
csapata – tájékoztatta a nyilvánosságot Soós 
Sándor, a párt megyei elnöke. A politikus szerint a 
megkezdett munka célja, hogy a megye minden, 
magyarok lakta településén megfelelő választá-
si program születhessen, mely az ott lakók valós 
problémáit tematizálja. „Nem íróasztalok mögött 
ülve kívánjuk kitalálni 2016-os programunkat. 
Széleskörű konzultációba kezdünk, hogy világos-
sá váljon, mire van szüksége a Kolozs megyei és 
kolozsvári magyarságnak” – nyilatkozta Soós. 

A megyei elnök elmondta: a 2012-es választási 
időszakhoz hasonlóan, idén is véleménykártyá-
kon gyűjtik majd a polgárok ötleteit és felvetéseit. 
„Szeptember végéig gyűjtjük az adatokat. A vá-
lasztóknak lehetőségük lesz arra, hogy megosz-
szák velünk elképzeléseiket, s ezeket figyelembe 
véve alkotjuk meg – településenként – progra-
munkat” – jelentette ki Soós Sándor. Mivel a Nép-
pártnak országos stratégiája is lesz, a most meg-
kezdett előkészítő munka jól kiegészíti majd az 
országos irányelvek meghatározását – vélekedett 
a párt Kolozs megyei elnöke, aki hozzátette: októ-
bertől már a jelöltállítás teendőivel foglalkoznak.

Fancsali Ernő, a Néppárt kolozsvári elnöke 
elmondta, a megyei kezdeményezéshez hason-
lóan, Kolozsváron is konzultációba kezdenek: 
a város lakónegyedeiben felállított standoknál 
gyűjtik majd a polgárok véleményeit, valamint 
minden szerdán 9 és 18 óra között, a kolozsvá-

ri magyar Főkonzulátus udvarán található De-
mokrácia Központban várják fogadóórára az 
érdeklődőket, ahol a Néppárt helyi és megyei 
vezetőivel találkozhatnak, valamint Kis Júlia 
ügyvéddel, a párt megyei alelnökével, aki ingye-
nes jogi tanácsadással segíti a látogatókat.

Soós Sándor a közelgő választások kapcsán 
kitért az RMDSZ-szel való együttműködés le-
hetőségeire is. A néppárti politikus elmondta: 
a két párt kolozsvári képviselőinek nem le-
győzniük és nem meggyőzniük kell egymást, 
hanem egy stratégiailag fontos kérdésben – 
mint a magyar érdekképviselet maximalizálá-
sa – kell együttműködniük. „Csoma Botonddal, 
az RMDSZ nemrégiben megválasztott Kolozs 
megyei elnökével a közelmúltban tárgyaláso-
kat folytattam. Jól ismerjük egymást, hiszen 
mindketten a civil szférából kerültünk politikai 
pályára, s egyetértettünk abban, hogy a magyar 
pártokra leadott szavazatok számát növelnünk 
kell 2016-ban. A legfőbb cél az, hogy a kolozs-
vári és Kolozs megyei magyarság érdekében, 
a lehető legelőnyösebb megállapodást tudjuk 
megkötni” – nyilatkozta Soós. A Néppárt me-
gyei elnöke ugyanakkor hozzátette: tisztában 
van vele, hogy a pártok országos stratégiáját – 
s így a felek egymáshoz való viszonyulását is – 
nem a megyei elnökök határozzák meg, de azt 
gondolja, egy országos irányelv felállításához 
segítséget nyújthat az a konzultációs és egyez-
tető munka is, melyet a Néppárt most elkezdett, 
s melyben az RMDSZ segítségére is számítanak. 
„Bízom benne, hogy Csoma Botond irányításá-
val az RMDSZ megyei csapata hajlandó lesz az 
együttműködésre. A magyar pártok versenye 
serkentheti a formációk munkakedvét, de az ön-
kormányzati választások esetében sokkal fonto-
sabb, hogy 2016-ban minél több polgármesteri 
és tanácsosi tisztséget nyerhessen magyar kö-
zösségünk” – mondta Soós Sándor. 

MEGYEI HÍREK

Tisztújítás a Kolozs megyei Néppártban

Soós Sándor: „Nem legyőzni és  
nem meg győzni kell a másik felet”

Április 26-án tartották az Erdélyi Magyar 
Néppárt Kolozs megyei küldöttgyűlését, a 
párt kolozsvári székházában. A 27 küldött új-
raválasztotta Soós Sándort, korábbi megyei 
elnököt.

A tanácskozáson Soós beszámolt az elmúlt 
időszak tevékenységeiről, valamint elmondta: 
Kolozs megye több településén is megtörtén-
tek már a tisztújítások. A küldöttgyűlésen Soós 
Sándort választották a megyei szervezet élére, 
ezzel további két évre meghosszabbítva man-
dátumát. Munkáját, alelnökökként, Filep Sándor, 
Bartók Árpád, Kis Júlia, Kurucz József, Mihály Ág-
nes és Sándor Eszter segítik.
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Az Európai Szabad Szövetség (European Free 
Allianca – EFA) Bautzenben, Németországban, 
tartott éves kongresszusán egyhangúlag elfo-
gadták az Erdélyi Magyar Néppárt tavaly szept-
emberben benyújtott tagfelvételi kérelmét.

Az európai autonomista és regionalista pártokat 
tömörítő szövetség április 16–18. között meg-
rendezett éves közgyűlésén jelen volt Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is, aki 
Sándor Krisztinával, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács ügyvezető elnökével közösen vett részt 
a tanácskozáson.

„Az európai régiók és nemzeti közösségek 
ügyei Európa prioritásai közé kell tartozzanak, 
hisz nélkülük nincs sikeres gazdaság és elképzel-
hetetlen a sikeres Unió” – mondta Szilágyi Zsolt 
a Néppárt tagfelvételéről szóló szavazás előtt. 
„Az önrendelkezés jogáért harcolunk egy olyan 

Európában, amely csak a központosított nemzet-
államokról akar tudomást venni. Olyan Uniót aka-
runk, amely lehetőséget ad a régióknak és nemze-
ti közösségeknek a demokratikus önrendelkezési 
jog gyakorlására, és nem nyomja el, hanem védi 
számbeli kisebbségben élő nemzeti közösségeit. 
Számunkra Székelyföld autonómiája és a magyar 
kulturális önrendelkezés demokratikus szabad-
ságjogaink legfőbb kérdései, s épp ezért európai 
ügyek is” – jelentette ki a Néppárt vezetője.

Szilágyi Zsolt rövid felvezetője után az EFA 
kongresszusának küldöttei egyhangúan elfo-
gadták a Néppárt tagfelvételi kérelmét.

„Köszönjük a bizalmat és a biztatást. Otthon 
tolmácsolni fogom az üzenetet: erdélyi autono-
misták, nem vagyunk egyedül!” – mondta a sza-
vazás végén Szilágyi Zsolt.

Az Európai Szabad Szövetség (European 
Free Alliance – EFA) az Európai Unió szintjén be-

jegyzett egyetlen olyan párt, mely nyíltan vál-
lalja a nemzetek önrendelkezésének kivívásáért 
folytatott harc támogatását.

A bautzeni kongresszuson a küldöttek át-
tekintették a skót népszavazás után kialakult 
helyzetet, és meghallgatták a katalán, a baszk, 
a walesi és a yorkshirei népszavazási kezdemé-
nyezésről szóló beszámolókat.

Francois Alfonsi, az EFA korzikai szárma-
zású elnöke az önrendelkezési jog gyakorlá-
sának további támogatásáról biztosította a 
résztvevőket. Günther Dauwen, a párt flamand 
származású igazgatója bemutatta azt a 2014–
2020-as időszakra elkészített stratégiai tervet, 
amely az EFA 40 tagpártjának nyújt segítséget 
a helyi, a parlamenti és az európai parlamenti 
választásokon. A célkitűzések között szerepel a 
pártszövetség láthatóságának, ismertségének 
megerősítése mellett a katalán és a skót nép-
szavazás tapasztalatainak hasznosítása is az 
Unió belső bővítése érdekében. Günther Dau-
wen az EFA keretei között működő pártokat 
és mozgalmakat három kategóriába sorolta: 
kulturális és nyelvi jogokért küzdőket, devolú-
ciót és autonómiát követelőket, valamint saját 
nemzetük függetlenségéért harcolókat külön-
böztetett meg.

A Maurice Coppieters Alapítvány, amely a 
háttérből, szakértői munkával segítik az EFA te-
vékenységét, a kongresszussal egy időben tar-
totta éves közgyűlését. Az alapítvány közgyűlé-
sén Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke 
képviselte a Transylvanian Monitort, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács emberjogi monitoring 
szolgálatát, amely évek óta részt vesz háttér-tu-
dományos munkákban.

Az EFA kongresszuson Szilágyi Zsolt meghív-
ta a pártszövetség vezetőit Erdélybe, és felaján-
lotta nekik, hogy vegyenek részt a tusnádfürdői 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
előadásain. Az elnök megköszönte ugyanakkor 
a tagfelvétel kapcsán kifejezett bizalmat, és biz-
tosította a pártszövetség vezetőit arról, hogy 
Tőkés László EP-képviselővel, az EMNT elnöké-
vel együtt – aki 2008–2009-ben az EFA frakció-
jában dolgozott – azon lesznek, hogy a nemzeti 
közösségeknek és régióknak sokkal nagyobb 
figyelmet szenteljen az Európai Unió.

Az európai autonomisták és regionalisták 
pártszövetségébe fogadták a Néppártot

Orbán Viktorral találkozott a Néppárt és az EMNT elnöke
Munkareggelin egyeztetett Orbán Viktorral, Ma-
gyar or szág miniszterelnökével Szilágyi Zsolt, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Tőkés László, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
A tusványosi találkozón a résztvevők áttekintet-
ték és elemezték a romániai belpolitikai helyze-
tet, valamint az erdélyi vezetők beszámoltak a 

Demokrácia Központok által koordinált könnyí-
tett honosítási eljárás állapotáról. Orbán Viktor 
– a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és 
Diáktáborban megtartott beszédéhez hasonló-
an – a tusnádfürdői egyeztetésen is elmondta: 
a magyar nemzetpolitika jelenleg az erőgyűjtés 
és építkezés fázisában van.

A beszélgetés résztvevői egyetértettek ab-
ban, hogy az évről-évre megszervezésre kerülő 
Tusványos kiváló lehetőséget biztosít ahhoz, 
hogy az anyaországi döntéshozók és erdélyi 
közéleti szereplők áttekintsék a magyar nem-
zetpolitika helyzetét, s ilyen formájában a nagy 
múltú fesztivál hiánypótló szereppel is bír.
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Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete 2013-ban 
alakult azzal a céllal, hogy a térség gazdáit 
segítse. 2014 őszén felmértük Kolozs megye 
gazdáit és elkészítettük a Kolozs megyei gaz-
dák kataszterét. 
Ezzel párhuzamosan három kistérségi gazdatalál-
kozót szerveztünk, ahol megismerhették egymást 
a régióbeliek. 2015 februárjában megszerveztük 
a Kolozs megyei mezőgazdasági konferenciát 
melyen több, mint 70 gazda vett részt. A rendez-
vényen a pályázatírástól, az Európai Uniós támo-
gatások lehívásán keresztül, a szövetkezés jogi 
hátterén át a terület-alapú támogatásokig számos 
előadást lehetett meghallgatni. A konferencián 
termékbemutató is volt, ahol a térség kistermelői 
ismertették termékeiket. A konferencián jelen vol-
tak a magyarországi Földművelésügyi Minisztéri-
um képviselői is. A közeljövőben egy magyaror-
szági szakmai utat tervezünk a térség gazdáinak, 
hogy láthassanak külföldi példákat, amelyeket a 
későbbiekben itthon hasznosíthatnak. Emellett 
az út célja új felvásárló cégek felkutatása is a helyi 
gazdák számára. 

Az Aranyosszéki Gazdák Egyesülete részt 
vesz a szeptemberi Országos Mezőgazdasági 
Kiállításon is Budapesten, ahol a magyarországi 
piac számára mutatjuk be Kolozs megye mező-
gazdasági potenciáját. 2016 első felében újra 
megszervezzük a Kolozs megyei gazdák konfe-
renciáját, melyen reményeink szerint még több 
gazda fog részt venni.

Sajtótájékoztatót tartott Fancsali Ernő, a ko-
lozsvári Néppárt elnöke és Sándor Eszter, a 
megyei szervezet alelnöke, a Vigyázó Egye-
sület elnöke. A kolozsvári találkozón Fancsa-
li elmondta: meglátásuk szerint a 2016-os 
önkormányzati választásokig szükség lesz a 
magyar pártok összefogására, hogy a város-
vezetésben megfelelő képviselethez jusson a 
kolozsvári magyar közösség.

A kolozsvári Néppárt nemrégiben megválasz-
tott elnöke beszámolt az új vezetőség jövőbeli 
terveiről. Fancsali elmondta: igyekeznek minél 
több kolozsvárit megszólítani, így az elkövetke-
zőkben rendszeresen ellátogatnak majd Kolozs-
vár lakónegyedeibe, valamint a nyár folyamán 
átfogó felmérést készítenek a kolozsvári magya-
rok igényeiről, hogy megalkothassák 2016-ra 
szóló politikai programjukat. „Aktívabb, fiatalo-
sabb pártot szeretnénk, és célunk a tagságunk 
számbeli növelése is” – jelentette ki Fancsali 
Ernő. A kolozsvári elnök a Nemzeti Összetar-
tozás Napján kiemelte annak szükségszerűsé-
gét, hogy a helyi magyar pártok mihamarabb 
megtalálják az együttműködés lehetőségét. 
„Csak összefogással, közös célkitűzések men-
tén teremthetünk erős magyar érdekképvise-
letet Kolozsváron. Visszautasítjuk Máté András 
Leventének, az RMDSZ volt megyei elnökének 
nyilatkozatát, melyben arról beszélt, hogy csak 
a Szövetség listáján van esély befutó helyeket 
szerezni. Reméljük, hogy az RMDSZ által meg-
hirdetett újratervezés túlmutat a politikai kom-
munikáción, és Csoma Botond RMDSZ-en belüli 
még jelentősebb politikai szerepvállalásával és 
megyei elnökké választásával az együttműkö-
dés lehetőségei is kiszélesednek” – nyilatkozott 
Fancsali Ernő, aki elmondta: a következő hetek-

ben megkeresik az RMDSZ helyi és megyei veze-
tőségét, és – a Magyar Polgári Párt után – velük 
is megkezdik az egyeztetéseket. Fancsali ko-
lozsvári sajtótájékoztatóján kitért a többnyelvű 
táblák ügyére is, mely – véleménye szerint – túl-
mutat a konkrét helységnévtáblák problémáján 
és általánosságban is jelzi az erdélyi magyarság 
nyelvi jogainak helyzetét. „A városvezetés mul-
tikulturalitást érintő propagandája tartalom 
nélküli. A civilek szabad nyelvhasználatért foly-
tatott küzdelme – melyet a Néppárt örömmel 
figyel és biztatja a kezdeményezőket – is jelzi, 
hogy a kisebbségi jogok súlyosan sérülnek Ko-
lozsvár és a teljes Románia területén” – mondta 
Fancsali Ernő, aki arra biztatta a kolozsváriakat, 
hogy bátran csatlakozzanak a többnyelvűség 
kivívásáért indított perhez.

Sándor Eszter a tavaly májusban megkez-
dett, s azóta is rendszeresen megszervezett 
kolozsvári Magyar Játszótér Napok aktuális 
helyzetét ismertette. A Vigyázó Egyesület elnö-
ke elmondta: a program célja, hogy a Kolozsvár 
lakónegyedeiben élő kisgyermekes családok 
megismerkedjenek, barátságok köttessenek és 
a gyerekek magyar környezetben tölthessék el 
szabadidejüket. Idén minden csütörtökön – az 
időjárás függvényében – 18 és 20 óra között vár-
ják a szülőket és a legkisebbeket az előre jelzett 
játszótereken, melyekről a Kolozs Megyei Ma-
gyar Állampolgárok Klubjának (KOMÁK) Face-
book-oldalán (www.facebook.com/komakklub) 
értesítik az érdeklődőket. Sándor Eszter arról is 
beszámolt, hogy az idéntől újrainduló program-
sorozatot immár Dabas város önkormányzata is 
támogatja, így még színvonalasabb programo-
kat szervezhetnek – a Vigyázó Egyesülettel, a 
KOMÁK-kal és a MINTA helyi szervezetével közö-
sen – a legkisebbek számára.

Az Aranyosszéki 
Gazdák  
Egyesületéről

Kolozsvár: szükség van az 
összefogásra!

Igényeljen  
TS-matricát!

Fontos, hogy regionális identitásunkat vál-
laljuk és büszkén bemutassuk. Éppen ezért 
tartottuk fontosnak, hogy ingyenes TS autó-
matricákat biztosítsunk az érdeklődők rendel-
kezésére. 
A háromnyelvű TS-matricával egyszerre hívjuk 
fel a figyelmet területi hovatartozásunkra és 
arra, hogy fontos számunkra Erdély valamilyen 
szintű önállósága. Aki kiteszi autójára a TS mat-
ricát, közösséget vállal több ezer polgártársával, 
aki már megtette ezt. 

Az ingyenes TS matricák megtalálhatóak 
Magyarország kolozsvári főkonzulátusának ud-
varán található Demokrácia Központban.  
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Mit kell tudni a válással 
kapcsolatosan?

Kis Júlia ügyvéd jogi tanácsadó rovata

Az alábbiakban az ilyen jellegű kérdésekre pró-
bálok választ adni.

Szükséges-e, hogy egy bizonyos minimális idő 
elteljen a házasság megkötésétől ahhoz, hogy 
válással a házasságot fel lehessen bontani?

A házasságot, a házasság megkötése nap-
jától bármikor fel lehet bontani. Szóval, elválni 
akármikor lehetséges, nem kell megvárni, hogy 
például elteljen egy év a házasságkötéstől.

A válás során kötelező a közös vagyon elosztása?
Mivel a házasság során szerzett közös va-

gyon elosztása sokszor gondot okoz, előfordul-
nak olyan esetek is, hogy a házastársak  emiatt 
nem válnak el. A közös vagyon elosztására a vá-
lóper során vagy akár a válást követően, külön 
eljárásban, is sor kerülhet.

Mi van akkor, ha az egyik fél nem szeretne el-
válni?

Amennyiben csak az egyik fél szeretne el-
válni és a másik nem, a válókeresettel a bíróság-
hoz kell fordulni és nincs lehetőség más eljárást 
választani. Az a tényező, hogy az egyik fél nem 
egyezik bele a házasság felbontásába vagy nem 
jelenik meg a tárgyaláson, nem akadályozza 
meg a válás kimondását.

Hogyan történik a válás olyan esetekben ami-
kor mindkét házastárs szeretné a házasság felbon-
tását?

Abban az esetben amikor a házastársaknak 
sikerült megegyezni a válást meg a járulékos kér-
déseket illetően, a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésükre: 
a) a bírósághoz fordulhatnak közös keresetlevél-

lel, amelyben a bíróságot arra kérik, hogy a kö-
zös megegyezésüket figyelembe véve mond-
ja ki a döntést. Ilyen esetekben a bíróság nem 
vizsgálja, hogy kinek a hibájából következett 
be a házasság felbontása.

b) mediátorhoz fordulhatnak és az írásos megál-
lapodásukat a bíróság döntésben jóváhagyja.

c) közjegyzőhöz fordulhatnak, leghamarabb 30 
napon belül zajlik le az eljárás.

d) amennyiben a házasságból nem származott 
kiskorú gyermek a polgármesteri hivatalnál is 
el lehet válni.

Miben kell a házastársaknak megállapodni a 
válás során?

• a házastársak válás utáni névhasználatáról;

Amennyiben az a házastárs, amely a házas-
ság során felvette a másik házastárs családnevét, 
a válás után továbbra is viselheti ezt a nevet, a 
másik fél beleegyezésével. Amennyiben, a másik 
fél ebbe nem egyezik bele, a bíróság jóváhagy-
hatja a név további viselését alapos okok miatt.

• a kiskorú gyerekek felügyeletéről;
Szabályszerűen a két szülő a válás után is 

közösen gyakorolja a kiskorú gyerekeik szülői 
felügyeletét. Indokolt esetekben, elrendelhető, 
hogy a szülői felügyeletet csak az egyik szülő 
gyakorolja.

• a kiskorú gyerekek lakhelyéről;

• a kiskorú gyerekek gondozásáról, eltartásáról;
A gyermek tartásdíja lehet havi fix összeg 

vagy a jövedelem meghatározott százaléka, pél-
dául egy gyerek esetén a havi jövedelem 1/4-e, 
két gyerek esetén a havi jövedelem 1/3-a. A tar-
tásdíjat akkor is fizetni kell, amennyiben a szülök 
között konfliktusos helyzet van, esetleg az egyik 
szülő nem engedi meg a másik szülőnek a gyerek 
látogatását. Abban az esetben, ha valaki rossz-
hiszeműen több mint 3 hónapig nem fizeti a 
gyermek tartásdíját, bűncselekménynek számít.

• a láthatási jog, a gyermekek és a különélő 
szülő közötti kapcsolattartás idejének és 
módjának meghatározása.

Mit kell bizonyítani a válóper kapcsán?
Válást illetően bizonyítani kell a házastársi 

viszony megromlását és azt, hogy ebből kifo-
lyólag a házasság nem folytatható. Amennyiben 
a feleknek nem sikerült megegyezniük a válást 
illetően, azt is bizonyítani kell, hogy a házasság 
kinek a hibájából bomlik fel. A keresetlevélhez 
csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot 
meg a kiskorú gyermekek születési anyakönyvi 
kivonatát. 

Melyik bíróság illetékes eljárni a válóperben?
A házastársak utolsó közös lakhelye szerinti 

bíróság.

Szükséges a személyes jelenlét?
A felperes részéről, szükséges a személyes 

jelenlét. Amennyiben nem tud jelen lenni a vá-
lóperen, mivel egészségügyi állapota nem en-
gedi meg vagy külföldön tartózkodik, a képvise-
letre lehetőség van. 

A felek képviselhetik saját magukat az eljárás 
során vagy meghatalmazhatnak ügyvédet is.

Az elsőfokú döntés jogerős?
Az elsőfokú bírósági döntés nem jogerős, a 

felek fellebbezési joggal élhetnek az elsőfokú 
határozat kézbevételétől számított 30 napon 
belül. A másodfokú bírósági döntés jogerős.

Lehetőség van a későbbiekben a határozat 
módosítására?

A válást meg a vagyon megosztást illetően 
nincs erre lehetőség. A többi kérdésben, mint 
például a gyermek lakhelye, tartásdíj, láthatási 
jog esetében a későbbiekben lehetőség van a 
módosításra, amennyiben a körülményekben 
jelentős változás áll be.

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.

Ha válásra kerül sor, több jogi kérdés is felmerül a házasság felbontásával kapcsolatban, mint 
például a házasság utáni névhasználat kérdése, a gyerekek látogatása, eltartási kötelezettség, 
vagy épp a válóper kimenetele.
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A Kolozsvári Magyar Játszótérnapokat az Erdélyi Magyar Néppárt kezde-
mé nyezésére a Kolozs megyei Magyar Állampolgárok Klubja és a Vigyázó 
Egyesület szervezi, amely programot a dabasi önkormányzat támogat. Az 
esemény célja a kolozsvári lakónegyedekben élő magyar családok, magyar 
gyerekek összeismertetése, barátságok kialakítása.

Az időjárás függvényében minden csütörtökön egy előre kijelölt 
játszótéren kerül sor a foglalkozásokra. A gyerekek kipróbálhatják kéz-
ügyességüket a különböző kézműves foglalkozások során, és együtt éne-
kelhetnek és táncolhatnak Miklós Gyurival aki gyerekdalokat tanít a fog-
lalkozások alatt.

Immár ötödik alkalommal szervezték meg augusztus első hétvégéjén 
Magyarkapuson a falunapokat. A színes program gyerekeknek és felnőt-
teknek is szórakozási lehetőséget biztosított, a hagyományteremtő szán-
dékkal létrehozott esemény pedig hiánypótló volt Magyarkapus életében.

A Kolozsi Kaláris Egyesület július 18-án szervezte meg a hagyományosnak szá-
mító Anna-bált. A rendezvényen közel 400 fő vett részt. Az egyesület táncs-00 fő vett részt. Az egyesület táncs-ő vett részt. Az egyesület táncs- Az egyesület táncs-
csoportja – összesen 18 pár – fellépése volt az bál fénypontja. Bálkirálynőt is 
választottak, aki idén – a zsűri szavazata szerint – Dezső Noémi lett.

Kilencedik alkalommal szervezik meg a Györffy György Napokat Szucsá-
gon, augusztus 29–30. között. 

A két napos kulturális fesztiválon főzőversenyt és gyerekfoglalkozásokat 
is tartanak, valamint tartalmas előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. 

Augusztus 17–23. között kerül sor a hagyományos Széki Napokra, ahol a 
közönség megismerkedhet a helyi néptánccal, népművészettel. A szerve-
ző Pro Urbe Szék egyesület szeretettel vár mindenkit.

A kitöltött kérdőívet a Magyarország kolozsvári főkonzulátusának udvarán ta-
lálható Demokrácia Központba lehet bevinni, hétköznapokon 9–18 óra között.

Kolozsvári Magyar  
Játszótérnapok

Anna-bál Kolozson

Györffy György Napok Szucságon

XVI. Széki Napok

Falunapok Magyarkapuson
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Kolozs Megyei Magyar Lapok
Kiadja az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete • Kolozsvár, Budapesti 
utca (Suceava) 17. szám • Telefonszám: 0264 308 208 • www.neppart.eu

PROGRAMTERVEZET

Péntek
Nyitógála: köszöntőbeszédek

Fellépnek:
Kalotaszeg néptáncegyüttes 

Mérai hagyományőrző néptáncegyüttes
Kalotaszentkirályi néptánccsoport

Suhanc néptánccsoport
Suhanc gyerekcsoport

Fotókiállítás megnyitó Lénai Artúr munkáiból
Helyszín: Bánffyhunyadi kultúrotthon

Bagossy Brothers Company koncert

Kalotaszegi mulatság, táncház
Zenél Varga István „Csipás” és a kalotaszegi hagyományőrző zenészek

Helyszín: Montana vendéglő

Szombat
Kézműves vásár, mezőgazdasági kiállítás, régiségek vására 

Helyszín: Barcsay-kert

Gyereksátor – kézműves foglalkozások, bábszínház, énektanítás

Slawomir Mrozek: Ház a Határon
a Magyarfenesi Stúdiószínpad előadása

Helyszín: Barcsay-kert, nagyszínpad

Operettissimo együttes fellépése
The Blast koncert

Knock Out koncert
Helyszín: Barcsay-kert

Gitárest Miklós Gyurival
Helyszín: Derbi étterem

Vasárnap
Kolozs megyei amatőr focibajnokság

Helyszín: Focipálya

Főzőverseny
Helyszín: Barcsay-kert

Magyarbikali Gyermekzenekar előadása
Széki Szalmakalap hagyományőrző néptánccsoport fellépése

Kolozsi Kaláris néptánccsoprt fellépése

Lovas-íjász bemutató
Kalotaszegi Turul Nomád Hagyományőrző Egyesület

Helyszín: Focipálya

Yes koncert

2015. augusztus 20., csütörtök:
12.00 Ismerd fel Kolozsvárt!

Fotókiállítás kolozsvári fotósok munkáiból
14.00 Pécs-Kolozsvár testvérvárosi kapcsolata

Meghívottak: Őri László, Pécs alpolgármestere; Decsi István, Pécs 
önkormányzatának Fideszes frakcióvezetője; Fancsali Ernő, az Erdélyi 
Magyar Néppárt kolozsvári elnöke.
Moderátor: Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
elnöke

16.00 Rajtad a Minta! – arcfestés gyerekeknek

2015. augusztus 21., péntek:
13.00 Közösség és politika

Meghívottak: Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke; Keizer 
Róbert, a Kolozs megyei MPP elnöke, Soós Sándor, a Kolozs megyei 
Néppárt elnöke
Moderátor: Szilágyi Szabolcs, újságíró, Kolozsvári rádió

15.30 Ismerjük meg jogainkat – interaktív beszélgetés aktuális jogi hely-
zetekről
Szervező: Jogaink egyesület

17.30 Evilági együttes – Muszka Sándor megzenésített versek

2015. augusztus 22., szombat:
12.00 A baszk autonómia gazdasági téren. A Mondragon szövetkezeti 

klaszter.
Meghívott: Hunyadi Attila, történész, egyetemi tanár

14.00 Sikeres kézműves vállalkozások titkai
Meghívottak: Jorsi Bags – Jakab Orsolya, Nádudvary ékszerek – 
Nádudvary László György, ZsuzsMűvek – Horváth Zsuzsa, Her-
bió – Zillmann Zsuzsa, Cutie Cards – Pojum Edit
Moderátor: Horváth Enikő

17.00 Rajtad a Minta! – arcfestés gyerekeknek

2015. augusztus 23., vasárnap:
13.00 Transilvanista kerekasztal

Meghívottak: Vincze Zoltán, Erdélyi Demokrata Liga tagja; Fancsali 
Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének elnöke; 
Lucian Constantin, Erdélyi Demokrata Liga elnöke

15.00 Környezettudatos életmód 
Meghívottak: Bokor Zsuzsa, antropológus, a kolozsvári Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet kutatója, a Zs’Organik természetes alapanyagú 
kozmetikai cikkek készítője; Kovács Csongor, a Zöld Erdély Egyesület 
elnöke; Halmen Balázs, a Van egy téglám Kenyában projekt vezetője
Moderátor: Székely Bíborka, angoltanár, filmkritikus, blogger és a 
környezetért aggódó polgár 

16.30 Többnyelvű gitárest Miklós Gyurival és Filip Dan Roberttel
17.00 Rajtad a Minta! – arcfestés gyerekeknek

Állandó programok:
Kihelyezett iroda: az EMNT Demokrácia-központok kolozsvári irodájának iro-
daszolgálata (honosítás, ingyenes jogi tanácsadás)

Kalotaszegi Napok
Bánffyhunyad 

2015. szeptember 11–13.


