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MAGYAR LAPOK
KOLOZS MEGYEI

Magyarországon a FIDESZ aláírásgyűjtésbe 
kezdett a kötelező betelepítési kvóta ellen. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt csatlakozva ehhez a kezdeménye-
zéshez, felkéri az öntudatos erdélyi polgárokat, 
hogy aláírásukkal mindannyian csatlakozzanak 
a betelepítést ellenzőkhöz.

A párizsi tragikus merényletek is bizonyítják, 
hogy az Európai Unió vezetőinek eddigi, beván-
dorlókkal kapcsolatos stratégiája elhibázott, sőt, 
hosszútávon egész Európa jövőjét veszélyezteti. 
Határvédelemre és a migráció megállítására van 
szükség. A kötelező betelepítési kvóták nem-
hogy megoldják, de elmélyítik a válságot.

Aláírásunkkal is nyomatékosítva, nyilvánít-
suk ki demokratikus véleményünket: meg akar-
juk védeni a nemzetet, meg akarjuk védeni kö-
zös értékeinket, meg akarjuk védeni Romániát 
és ezáltal Erdélyt, meg akarjuk védeni őshonos 
nemzeti közösségeinket!

Mindazokat, akik csatlakozni szeretnének 
kezdeményezésünkhöz, ezáltal pedig hitet ten-
nének az önálló, erős és biztonságos Európa, 
valamint Kárpát-medence mellett, várjuk az Er-

dély-szerte működő EMNT és Néppárt irodákba. 
Munkatársaink készségesen állnak rendelke-
zésükre, valamint ugyaninnen kaphatnak üres 

aláíró íveket is, hogy a családtagok, szomszédok 
és ismerősök között is gyűjteni lehessen a kéz-
jegyeket.

Kampánymentes év volt az idei, hiszen sem or-
szágos sem helyi választás nem volt. Semmi dol-
ga ilyenkor a politikusoknak – gondolják sokan.

A Néppárt háza táján mégis folyamatos 
nyüzsgés volt, hiszen megannyi közéleti fel-
adatot elvégeztünk. Év végén a számvetés és 
számadás időszakában mi is összegezzük idei 
tevékenységeinket és megtervezzük a jövő évet.

Idén kistérségi mezőgazdasági egyesületek-
kel partnerségben, konferencián nyújtottunk 
szakmai tanácsadást közel száz Kolozs megyei 
gazdának. Szakmai tapasztalatszerzés céljából 
magyarországi tanulmányúton vett részt 20 gaz-
da. Szórványprogramunk keretében kulturális 
programot szerveztünk Kolozs megye több te-
lepülésén, meglátogatva nemzethatárunk őreit.

Kolozs megye értéktárához adatgyűjtést vé-
geztünk. Kolozsvár lakónegyedeiben magyar 
játszótérnapokat tartottunk a nyári hónapokban. 
Kalotaszegi Napokat szerveztünk Kolozs me-
gye legmagyarabb tájegységének fővárosában, 
Bánffyhunyadon. A Kolozsvári Magyar Napok 
alkalmával tematikus programsátrat működtet-

tünk, ahol közéleti, kulturális és politikai kerekasz-
tal-beszélgetésekre került sor. A magyar–magyar 
kapcsolatépítés és -erősítés céljából partnerséget 
ápolunk a pécsi és a dabasi Fidesz szervezetével, 
közös programokat és projekteket lebonyolítva. 
Kolozs megyei magyar cégvezetőkkel vállalkozói 
klubbot kezdeményezünk. Új helyi szervezeteket 
alapítottunk, a régieknél tisztújításokat tartot-
tunk és bővítettük a tagságunkat.

Célunk a magyar szavazatok számának nö-
velése, a magyar képviselet erősítése. Ehhez a 
magyar politikai szervezetek között egyezte-
tésre és településekre lebontott stratégiára van 
szükség.

Készen állunk a 2016-os választási évre.
Ha csatlakozni szeretne erősödő csapatunk-

hoz, jelentkezzen a 0762 24 86 92 telefonszámon. 
Soós Sándor

Erdélyi Magyar Néppárt
Kolozs megyei elnök
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Aláírásgyűjtés a betelepítések ellen

Erdély-szerte várják a támogatókat

Erősödik a Néppárt Kolozs megyében

2015 az építkezés és a felkészülés éve volt

AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT KIADVÁNYA
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Tisztújítások 
a Néppártban

Fancsali Ernő beperelte Emil Bocot  
és a kolozsvári képviselő-testületet

Októbert 12-én tartották az Erdélyi Magyar 
Néppárt Kolozs megyei szervezetének küldött-
gyűlését.

A tanácskozás résztvevői megszavazták a 
hétvégén, Kézdivásárhelyen megszervezésre ke-
rülő Országos Küldöttgyűlés megyei küldötteit, 
valamint további két taggal bővítették a megyei 
elnökséget. Az elmúlt időszak eseményeinek át-
tekintése után a Kolozs megyei Néppárt elnöksé-
gébe választották Fancsali Ernőt, a párt kolozsvári 
szervezetének elnökét, valamint Csüdöm Feren-
cet, a Néppárt bánffyhunyadi szervezetének el-
nökét, akik ezután alelnöki tisztséget töltenek be 
a párt megyei vezetésében. A Soós Sándor által 
vezetett Kolozs megyei szervezet elnökségében 
továbbá Sándor Eszter, Kis Júlia, Mihály Ágnes, Fi-
lep Sándor, Kurucz József és Bartók Árpád tölt be 
alelnöki tisztséget.

A jövőbeli tervek megvitatása során a megyei 
szervezet képviselői eldöntötték: a Vigyázó Egye-
sülettel közösen, novemberben egy Közép Erdé-
lyi Közéleti Akadémiát fognak megszervezni.

Tisztújítás Bánffyhunyadon
Kalotaszeg fővárosában az Erdélyi Magyar Nép-
párt helyi szervezete szeptember 1-jén tisztújí-
tást tartott. Vincze János leköszönő elnök man-
dátuma alatt elért eredményeiről, az elmúlt két 
év szervezéséről és a helyi szervezet gyarapo-
dásáról számolt be. A tisztújításon Mátis Jenő al-
elnök a Néppárt országos stratégiáját ismertet-
te, Soós Sándor megyei elnök az elkövetkező év 
feladatairól beszélt, Mihály Ágnes Kalotaszegért 
felelős megyei alelnök pedig a térségen belüli 
helyzetről értekezett a közgyűlés résztvevőivel. 

Az elkövetkező két évre megválasztott elnök-
ség élére Csüdöm Ferenc vállalkozónak szavaz-
tak teljes bizalmat. Alelnökként Vincze János, Bíró 
Lajos, Bokor János, György István, Búzás Márton 
és Lukács István fogja az újonnan megválasztott 
elnök munkáját segíteni. Csüdöm Ferenc elnöki 
székfoglalójában bizakodóan tekintett a 2016-
os önkormányzati választásokra, kifejtve, hogy 
addig a helyi szervezet tagsága sok feladatot el 
kell még végezzen. Elsőként a szeptember 11-13. 
között sorra kerülő Kalotaszegi Napok megszer-
vezésében vállalnak szerepet.

Megalakult Felek községben is a Néppárt
December 6-án került sor Györgyfalván a Nép-
párt Felek községi szervezetének alakuló ülésére. 

A tanácskozáson elnöknek Kún Miklóst, al-
elnököknek Csíki Jánost és Sajgó Istvánt válasz-
tották. A frissen megalakult szervezet a jövő évi 
választásokra való felkészülésen kívül, György-
falván kulturális- és gazdasági programokkal 
kíván hozzájárulni a magyar közösség megerő-
sítéséhez. 

Az elkövetkező hetekben Kolozs megye 
több településén kerül sor a Néppárt helyi szer-
vezeteinek megalakítására. Ez úton is felhívjuk 
mindazok figyelmét, akik Kolozs megyében sze-
retnének csatlakozni a Néppárt erősödő csapa-
tához, hogy jelentkezzenek irodáinkban vagy a 
0762-248692 telefonszámon.

Tisztújítás a Néppárt torockói szervezetében
Tisztújítást tartottak az Erdélyi Magyar Néppárt 
torockói szervezetében. A november 26-i ta-
nácskozáson a szervezet elnökének választották 
Tulit Leventét. A Néppárt helyi tagjai áttekin-
tették az utóbbi időszak politikai eseményeit, s 
meghatározták az elkövetkező hónapok straté-
giáját. A tisztújításon jelen volt Soós Sándor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szerve-
zetének elnöke is, aki a 2016-os önkormányzati 
választásokra való felkészülésről egyeztetett a 
néppárti tagsággal. Ezt követően a megjelentek 
elnöknek választották Tulit Leventét, akit mun-
kájában – alelnökökként – Simándi Levente és 
Mihácsa László segítenek majd.

Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt ko-
lozsvári szervezetének elnöke beperelte Emil 
Boc-ot, a város polgármesterét, valamint a tel-
jes kolozsvári képviselő-testületet, mivel azok 
elutasították az Erdély autonómiáját három 
nyelven hirdető óriásplakát kitételét.

A Néppárt városi szervezetének vezetője 
azért döntött a plakát-ügy jogi útra való tere-
lése mellett, mivel véleménye szerint az önkor-
mányzat nem illetékes alkotmányossági kérdé-
sekben véleményt nyilvánítani. „A kérésemre 
adott elutasító levélben a városvezetők etnikai 
autonómiáról beszélnek, holott én Erdélyi köz-
igazgatási- és gazdasági autonómiáját támo-
gatom, s ennek megfelelően az óriásplakáton 
is erre vonatkozó információk szerepeltek vol-

na” – mondta Fancsali. A politikus hozzátette: 
az ügyet Kis Júlia ügyvéd képviseli, ugyanakkor 
bárkinek módjában áll kifejeznie támogatását, 
ha csatlakoznak ahhoz a Fancsali által megfo-
galmazott petícióhoz, melyet már most több 
mint 600-an aláírtak. A dokumentum, mely az 
autonomista politikus szerint nyomásgyakor-
ló eszközként előremozdíthatja az óriásplakát 
ügyét, az alábbi linkre kattintva érhető el.

Fancsali Ernő az elmúlt időszakban több-
ször is megszólalt autonómia-ügyben, s a 
hatályos jogi kereketek betartva, több alka-
lommal és különböző módokon is az erdélyi 
önrendelkezés, valamint a romániai kisebbsé-
gi jogok megsértésére hívta fel a közvélemény 
figyelmét.

Csüdöm Ferenc, a Néppárt bánffyhunyadi szervezetének elnöke
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Internetes körlevélben kérik vállalkozók támo-
gatását egy Tordaszentlászlóra tervezett orto-
dox templom megépítéséhez.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
szervezetének elnöksége felhívja az egyház, a 
helyi döntéshozók és a lakosság figyelmét arra, 
hogy 98%-ban magyarok lakta település etnikai 
arányainak mesterséges megváltoztatása – me-
lyet eredményezhet az új templom megépítése 
– ellentétes a nemzetközi szabályokkal, s a ter-
vezett templom idegen az őshonos közösség 
kultúrájától, felekezeti szokásaitól és hitbéli 
meggyőződésétől.

A Tordaszentlászlói Ortodox Mozgalom 
(Mișcarea Ortodoxă Săvădisla) által jegyzett 
körlevélben „román nemzeti projektnek” neve-
zik a magyar faluban építendő román templom 
megvalósítását. A levél csatolmányaként olvas-
ható az az Andrei érsek által hozott határozat 
is, mely értelmében a tordaszentlászlói román 
közösség átkerült – leányegyházként – a járará-
kosi egyházhoz, ez utóbbi egyházközség pap-
ját – Ranta Paul Mihait – pedig azzal bízza meg, 
hogy tegyen javaslatot egy templomépítésre 
alkalmas tordaszentlászlói telekre. Egyes infor-

mációk szerint a terület kijelölése már megtör-
tént, így a munkálatok is hamarosan elkezdőd-
hetnek, noha a most felépíteni kívánt templom 
mindössze egy kilométerre lenne a kisfenesi 
ortodox templomtól, mely egyedül is alkalmas a 
környék ortodox hívőinek kiszolgálására.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
szervezetének elnöksége ez úton is felhívja a 
közvélemény figyelmét a jól ismert, agresszív 
ortodox terjeszkedés veszélyeire, valamint a 
magyar földtulajdonosok felelősségére, akik 
szinte egyedüliként akadályozhatják meg a ma-
gyar élettér rohamos beszűkülését azáltal, hogy 
a tulajdonukban lévő területeket nem adják el, 
vagy csak saját nemzeti közösségük tagjainak 
kínálják fel megvételre.

Meggyőződésünk, hogy magyar jövő csak 
magyar tulajdonban lévő területeken képzel-
hető el hosszútávon, s közös nemzeti érdekünk, 
hogy gátat szabjunk a velünk élő többségi nem-
zet mindennemű agresszív térfoglalásának.

Nem kérünk az egyházi köntösbe bújtatott 
asszimilációból!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei 
szervezetének elnöksége

Idén nyáron arról kérdeztük a kolozsvári magya-
rokat, hogy támogatnák-e a 2016-os önkormány-
zati választáson a magyar pártok koalíciós listás 
indulását. Emellett felmértük a városban és a 
megyében tapasztalható legfőbb problémákat 
is. Kérdőívünket online és a Kolozsváron felállí-
tott standjainknál lehetett kitölteni. A polgárok 
nagyon pozitívan fogadták megkeresésünket, és 
közel kétezren válaszoltak is kérdéseinkre. A vá-
laszadók 94%-a a kolozsvári önkormányzati vá-
lasztásokon támogatná a magyar pártok alkotta 
koalíciót, és mindössze 6%-uk ellenzi. A válasz-
adók 20%-a csak abban az esetben hajlandó el-
menni szavazni, ha a pártok közösen indulnak, kö-
zel 10%-uk pedig, ha nem fognak össze a magyar 
pártok, román pártra szavaz. A felsorolt problé-
mák közül a legtöbb a magyar nyelvhasználatra és 
a többnyelvű helység- és utcanévtáblák hiányára 
vonatkozott. Többen megjegyezték a zsúfolt tö-
megközlekedést és lassú útjavításokat, valamint a 
kevés kerékpárutat, mint főbb problémákat. Gya-
kori problémaként szerepel az oktatási és egész-
ségügyi rendszer elmaradottsága, a közigazgatás 
lassúsága is. Felkerült a problématérképre a köz-
biztonság és a köztisztaság is. 

MEGYEI híREK

Szórólapozás  
a Magyar Nyelv Napja alkalmából Kolozsváron

A Kolozs megyei 
konzultáció  
eredményeiről

Hagymakupolás  
honfoglalás Kalotaszegen

Az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári és Kolozs 
megyei képviselői, valamint a MINTA önkéntesei 
Kolozsvár főterén szórólapoztak a Magyar Nyelv 
Napja alkalmából.

Idéntől hivatalosan is a Magyar Nyelv Napját 
ünnepelhetjük november 13-án Romániában. 
Ennek népszerűsítéséért a Néppárt megyei és 
helyi szervezetei a párt ifjúsági szervezetével kö-
zösen román nyelvű szórólapokat osztogattak 
Kolozsvár főterén, melyben felhívták a járókelők 
figyelmét a magyar nyelv erdélyi jelentőségé-
re, valamint a többnyelvűségre, mint európai 
értékre. A szórólapon néhány alapvető magyar 
kifejezést is feltüntettek azért, hogy ezáltal is job-
ban elmélyítsék a román anyanyelvűek magyar 
nyelvtudását. A helyszíni tapasztalatok szerint 
a megszólítottak többsége pozitívan fogadta a 
kezdeményezést, s üdvözölték az önkéntesek 
akcióját. „A Magyar Nyelv Napjának elfogadása 
egy pozitív lépés lehet Románia normalizációja 
felé, s reméljük, hogy ez is hozzájárul a sokszor 
emlegetett kétnyelvűség és tolerancia valódi lét-
rejöttéhez” – fogalmazott Soós Sándor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke. A Magyar 
Nyelv Napjának hivatalossá tételét Klaus Johan-
nis államelnök hirdette ki november 11-én.
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Negyedik alkalommal szervezte meg a hétvé-
gén (december 4-6. között) a Minta ifjúsági szer-
vezet és a Vigyázó Egyesület a Tájoló – Erdélyi 
Közéleti Konferenciát a Fehér megyei Torockón.

A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatásá-
val megvalósult esemény célja volt olyan, a köz-
élet iránt érdeklődő fiatalok és civil-ifjúsági veze-
tők megszólítása akik, visszatérve közösségeikbe, 
felhasználhatják a konferencián megszerzett gya-
korlati tudást, valamint betekintést nyerhetnek a 
közélet különböző szegmenseinek problémáiba 
és lehetőségeibe. A pénteki csapatépítő est után 
szombaton különböző panelbeszélgetések kö-
vették egymást, melyeken a meghívott előadók 
kultúráról, gazdasági kapcsolatokról, vagy épp a 
romániai politika jelenéről beszéltek.

Imecs Magdó Levente, a kolozsvári Váró-
terem Projekt vezetője, Botos Bálint rendező, 
Mostis Gergő színész, kulturális szakember és 
Lovassy Cseh Tamás dramaturg az erdélyi kul-
túrpolitika lehetőségeiről beszéltek, külön kitér-
ve a romániai magyar színházak helyzetére és a 
kultúra finanszírozásának nehézségeire. Ungár 
Péter, az LMP szakértőjeként és az Európai Zöld-
párt alelnökeként az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok között megkötésre váró sza-
badkereskedelmi egyezmény várható negatív 
hatásairól beszélt, majd a nap záró előadásaként 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnö-
ke, a párt Stratégiai Bizottságának elnöke és Cso-
mortányi István, a Néppárt igazgatóhelyettese 
beszéltek a bukaresti Colectiv-tragédia utáni ro-
mániai politikai tér átalakulásáról. Az est az Evilá-

gi Zenekar koncertjével ért véget. A konferencia 
szervezői – a közel ötven résztvevő visszajelzé-
seit is figyelembe véve – sikeresnek értékelték 
a rendezvényt, melyet – szándékaik szerint – az 
elkövetkező években is megszerveznek.

ORSZÁGOS híREK

A kolozsvári magyarok száma évről évre csök-
ken és ezt a tendenciát még a Kolozsváron ma-
radó egyetemisták számának növekedése sem 
nagyon állíthatja meg. A választásokon való ma-
gyar részvétel is egyre kisebb s ezzel a magyar 
képviselet súlya is az önkormányzatban. 

Választásról választásra nő a román pártokra 
átszavazók száma, a kiábrándultság, a közélet-
től való elfordulás pedig sokakat távol tart az 
urnáktól. Így történhetett meg, hogy a magyar 
képviselet az elmúlt évtizedekben csaknem a 
felére csökkent. Az emberek távolmaradása, a 
román pártokra való átszavazás intő jel a ma-

gyar politikai elit felé, hogy itt az ideje a változ-
tatásnak. Itt az ideje egy reprezentatív magyar 
koalíció létrahozásának. 

Minden magyart megillet a képviselet, az 
erős képviselet. A magyar pártok és társadal-
mi szervezetek szövetsége garantálhatja, hogy 
több tanácsos jusson be az önkormányzatba. Az 
a legfontosabb, hogy a mostaninál erősebb kép-
viselete legyen a kolozsvári magyarságnak és, 
hogy leálljon az eddigi, a közösség leépülését 
magával hozó folyamat. Egyházaink segíthet-
nek a pártok közti megegyezés létrejöttében. 
Kolozsvár magyar képviseletéről az itt élőknek 

kell döntenie, hiszen őket érintik a következ-
mények. El kell fogadnunk, hogy nem vagyunk 
egyformák és nem ugyanúgy látunk bizonyos 
kérdéseket, mégis Kolozsvár és magyar identi-
tásunk egy közösségé kovácsol minket. Éppen 
ezért felelősséggel tartozunk a város és lakóinak 
jóllétéért. 

2016-ban egy minden korábbinál szélesebb 
körű magyar koalíció biztosíthatja az erős kép-
viseletet. A kolozsvári magyarok többsége ezt 
szeretné, a politikusokon áll, hogy hallgatnak-e 
erre az igényre vagy kétes eredményű politikai 
cselekre támaszkodnak.

A magyar-magyar összefogás fontosságáról

Tájoló konferencia a torockói Duna Házban

Idős kolozsváriakhoz kopogtattak be
Az adventi időszakban a kolozsvári Demokrá-
cia-központ munkatársai a város különböző 
részeiben élő idős magyar állampolgárokhoz 
látogattak el. Jelképesen egy kis karácsonyi ko-
pogtatóval és egy könyvvel lepték meg őket az 
ünnepek előtt. Az ajtódíszeket előzőleg egy nyi-
tott kézműves foglalkozás keretében készítették 
el. A Demokrácia-központ munkatársai öröm-
mel tapasztalták, hogy az idősek milyen szere-
tettel fogadták az ajándékot, és mekkora igény 
van a hasonló alkalmakra. A kopogtatások a leg-
több helyen beinvitálós, vendégszerető beszél-
getésekké váltak, ahol előkerült sütemény, kávé, 
házi szörp, sült tök is – kedvességük jeleként. 
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A Jogaink Egyesület fiatalokhoz szóló, hiány-
pótló kiadványt készített magyar nyelven, Jogi 
Kisokos címmel. 

A kötet elsősorban a középiskolás és egyete-
mista korosztályt szólítja meg. Témáját tekint-
ve jogi kézikönyv, nyelvezete könnyed, érthető 
mindenki számára. 

Olyan jogi területeket foglaltak bele a szer-
zők, amelyeknek ismeretét fontosnak tartják a 
fiatalok számára: büntetőjog bizonyos fejezetei, 
kihágási szabályok, valamint polgári jogi terü-
letek, úgy mint család, tulajdon, szerződések, 
öröklés, stb. 

A fiataloknak szükségük van arra, hogy idő-
ben megismerjék jogaikat, tudják, hogyan él-
jenek velük, és ne legyenek túlkapásoknak, at-

rocitásoknak kitéve semmilyen élethelyzetben 
jogaik ismeretének hiányában. Ezen kívül pedig 
kötelezettségeiket is ismerniük kell, ugyanis 
társadalmunkban nem csak jog, hanem fele-
lősségvállalás is létezik, aminek az elsajátítása a 
fiatal korosztály hasznára válik a későbbiekben. 
A kötet szerzői a Kolozs megyei magyar iskolák-
ban osztják szét a zsebkönyveket, ugyanakkor 
azt szeretnék, ha a pedagógusok osztályfőnöki 
órán is felhasználnák a kiadványt. 

A Stúdium Kiadó gondozásában mintegy 
háromezer példányban megjelent ismeretter-
jesztő kiadványt Kis Júlia, Takács Kató Kata, Bitai 
Tünde és Silye Attila jegyzi. Megjelenését a Ko-
lozs Megyei Tanács és a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. támogatta.

jOGI ROVAT

Bármit, bárhol vásárolhat. Ha nem működik, 
visszaküldheti. Az élelmiszerekre és a fogyasz-
tási cikkekre szigorú biztonsági előírások vonat-
koznak, joga van tudni, mit eszik. A szerződések-
nek tisztességes feltételeket kell biztosítaniuk a 
fogyasztók számára. A fogyasztóknak lehető-
ségük van arra, hogy meggondolják magukat. 
A fogyasztót nem szabad félrevezetni. Üdülés 
idején is biztosítani kell a fogyasztók védelmét.

Ki a fogyasztó? Az a természetes személy, 
aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, 
vagy egy szolgáltatás igénybe vevője. 

Ki a vállalkozó? Az a természetes vagy jogi 
személy, amely valamilyen terméket előállít, for-
galmaz, raktároz vagy értékesít, illetve szolgál-
tatást kínál.

Mi a termék? Minden birtokba vehető for-
galomképes ingó dolog, amely a fogyasztás 
vagy végleges felhasználás célját szolgálja, kivé-
ve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.

Mi a szolgáltatás? Termék, ingatlan vagy 
vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden 
olyan, ellenszolgáltatás fejében végzett tevé-
kenység, amely a megrendelő, illetve a megbí-
zó igényének kielégítésére valamely eredmény 
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más 
magatartás tanúsítását foglalja magába.

Mit jelent a termékfelelősség? Mikor egy 
hibás termék személyes sérülést vagy egyéb 
kárt okoz, ilyen esetekben a felelősség a gyártót 
vagy az importálót terheli.

Mi a szavatosság? A szavatossággal az el-
adó felelősséget vállal azért, hogy eladáskor hi-
bátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs 
rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni.

Mit jelent a jótállási kötelezettség? A 
gyártó, illetve a forgalmazó garantálja, hogy a 
megvásárolt termék bizonyos ideig kifogástala-
nul fog működni. 

Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörébe tar-
tozik a fogyasztóvédelmi szabályokban és az 
annak végrehajtására kiadott jogszabályokban 
foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése. 
Így ellenőrzi a forgalmazott termék minőségé-
re, összetételére, csomagolására, megfelelősé-
gi jelölésére, biztonságára vonatkozó előírások 
betartását, az áru mérésére, árára vonatkozó 
rendelkezések tiszteletben tartását, az áru fo-
gyasztók számára történő értékesítésének sza-
bályszerűségét.

A fogyasztóvédelmi hivatal feladata a sza-
bálysértések megállapítása és a büntetés ki-
szabása, ha rendellenességeket talál a gyártók, 
forgalmazók, szolgáltatást nyújtó személyek el-
lenőrzése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság 
kérheti az illetékes hatóságokat a gyártók, for-
galmazók, szolgáltatást nyújtó személyek esetén 
működtetését biztosító engedélyek felfüggesz-
tésére vagy visszavonására. A fogyasztóvédelmi 
hatóság feladatkörébe tartozik a fogyasztói pa-
naszok intézése.

A fogyasztóvédelmi hatóságnál tett panasz

A fogyasztóvédelmi hatóságnál tett panasz a fo-
gyasztói jogok érvényesítésének egyik formája. 
Ha a fogyasztó azt tapasztalja, hogy valamilyen 
joga sérült, miután az illető gyártóval, forgalma-

zóval, szolgáltatást nyújtó vállalkozóval közölte 
panaszát, de a szóban forgó probléma rende-
zésére nem került sor, panasszal fordulhat a fo-
gyasztóvédelmi hatósághoz.

A panaszt írásban kell megfogalmazni és 
csatolni hozzá az esetleges bizonyítékokat. A 
fogyasztónak alá kell írnia panaszlevelét, egyéb-
ként nem veszik figyelembe. A fogyasztóvédel-
mi hatóság köteles harminc napon belül vála-
szolni a panaszlevélre. Panaszt csak a fogyasztó 
tehet, mint magánszemély. A vállalkozók közötti 
konfliktusok kezelése nem tartozik a fogyasztó-
védelmi hatóság feladatkörébe, ilyen esetekben 
nem járhat el.

A fogyasztók rendelkezésére áll egy állandó 
telefonvonal is, ahol panaszaikat közölhetik.

Jogi kisokos

A fogyasztóvédelemről
Kis júlia ügyvéd jogi tanácsadó rovata

Manapság többször előfordul, hogy a fogyasztóvédelemről, a fogyasztók jogairól lehet hallani, 
akár banki kölcsönszerződésről van szó, akár elektronikai terméket vagy külföldi nyaralást vásáro-
lunk. A következőkben ismerkedjünk meg a fogyasztóvédelmi fogalmakkal és alapelvekkel!

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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A Vigyázó Egyesület idén először szervezte 
meg a torockói Duna Házban Közép-erdélyi 
Közéleti Akadémiáját november 14–15. között. 
Az esemény célja egy olyan nyilvános fórum 
megteremtése volt, ahol a kulturális és közéleti 
tevékenységet is végző civil szervezeti vezetők 
és tagok tapasztalatot cserélhettek. A két napos 
rendezvényen szakmai előadásokon keresztül 
a szervezeti élet működtetésének két fő aspek-
tusával foglalkoztak a jelenlévők: Portik Vilmos 
és Toró Tamás kommunikációs szakemberek a 
verbális és non-verbális kommunikáció fontos-
ságáról, valamint a közösségi média szerepéről 
beszéltek, Kis Júlia ügyvéd, a Jogaink Egyesület 
elnöke pedig Jogi buktatók és megoldások a 
közéletben címmel tartott előadást. A két na-
pos rendezvényen bemutatásra került a nemrég 
megjelent Jogi kisokos című fiatalokhoz szóló, 
hiánypótló kiadvány is. Az eseményre elfogadta 
a meghívást Dabas város polgármestere, Kőszegi 
Zoltán is, aki a közéleti és politikai felelősségválla-
lásról beszélt a jelenlévőknek.

A torockói rendezvényre Kolozs, Fehér és 
Máramaros megyékből is érkeztek résztvevők. 
Az esemény szervezői – a rendezvény sikerét és 
hiánypótló jellegét látva – jövőre egy két napos 

eseményt terveznek, bővítve a meghívottak és 
előadók körét is. A Közép-erdélyi Közéleti Aka-
démia a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támoga-
tásával valósulhatott meg.

Közép-erdélyi  
Közéleti Akadémiát szerveztek

Budapesten ülésezett a Magyar Állandó Érte-
kezlet. A csütörtöki tanácskozáson az Erdélyi 
Magyar Néppárt képviseletében Szilágyi Zsolt, 
a párt elnöke szólalt fel, valamint jelen volt Toró 
T. Tibor, a Néppárt alelnöke, a Stratégiai Bizott-
ság elnöke is, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
szervezetét pedig Tőkés László elnök és Sándor 
Krisztina ügyvezető elnök képviselték. „Magyar-
ország és a magyar nemzet csak akkor lehet erős, 

ha a határon túl élő magyar közösségek is erősek” 
– kezdte felszólalását Szilágyi Zsolt. A pártelnök 
a MÁÉRT plenáris ülésén elmondta: nem csak a 
honosítás folyamata kell prioritást élvezzen, de 
szükségét látja a magyar állampolgárság tarta-
lommal való feltöltésének is.  

Szilágyi Zsolt a tíz évvel ezelőtt már bemuta-
tott Erdélyi Magyar Alap tervét ajánlotta a MÁ-
ÉRT résztvevőinek figyelmébe, azt hangsúlyoz-
va, hogy a megmaradási stratégiák kidolgozása 
során külön figyelmet kell szentelni nem csak a 
születési ráta növelésének, hanem az identitás-
választás intézményesítésének is.

A legutóbbi, kézdivásárhelyi, terrorvád kap-
csán a Néppárt elnöke elmondta: „Világos, hogy 
az Európában fennálló terrorveszély ürügyén 
többen azt szeretnék, ha a demokratikus és bé-
kés eszközökkel vitt autonómiaharcot járathat-
nák le. Éppen ezért kell élesen különválasztani 
azt a harcot, amit az erdélyi magyar politikusok 
évtizedek óta képviselnek, s azt, amit Európa ma 
a terrorveszély kapcsán emleget. Világosan kell 
látnunk: a terrorizmus instabilitást gerjeszt, az 
autonómia pedig stabilitást jelent.”

A pártelnök kijelentette: a magyar politika 
új ajánlatot kell tegyen a vele szomszédos or-
szágoknak, úgy, ahogy 25 évvel ezelőtt a fran-
cia külpolitika a Balladur-terv kapcsán járt el. 
„Két- és többoldalú kerekasztalokon kell ren-
dezni a több évtizedes vitákat” – mondta Szilá-

gyi, aki szerint Szerbia felé már megtörtént ez 
a fajta ajánlattétel azzal a gazdaságfejlesztési 
csomaggal, amit Magyarország ajánlott fel a 
Vajdaságnak. „Erdély is készen áll egy hason-
ló gazdasági csomag fogadására” – mondta a 
Mikó Imre Tervet példaként említő politikus, 
majd hozzátette: „Olyan környezetben politi-
zálunk – az Európai Unió és Európában –, ahol 
a visegrádi országok által képviselt szolidaritás 
és a térség államainak szolidaritása különös 
fontossággal bír.”

Szilágyi Zsolt a honosítás kapcsán elmondta: 
ma már nehezebbnek tűnik az honosítási folya-
mat elvégzés, hiszen a kezdeti tömeges érdek-
lődés alább hagyott, s épp ezért látott neki az 
Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács a kötelező bevándorlási kvóták 
elleni aláírásgyűjtésnek. Ennek kapcsán a pártel-
nök elmondta: értékeink és érdekeink azonosak 
nem csak a magyarországi testvéreinkkel, de a 
románsággal is, s ez abban is jól megmutatko-
zik, hogy románok is – a számukra külön, román 
nyelven is megszerkesztett petíción – aláírnak a 
kvóták ellen.

A MÁÉRT ülésén Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke aggodalmát fejezte ki az erdé-
lyi magyar politikusok ellen indított romániai 
hatósági eljárások miatt. A kormányfő emellett 
arról is beszélt: külhoni fiatal magyar vállalkozó-
kat segítő programok indulhatnak.

Szilágyi a MÁÉRT-en: 
„A terrorizmus instabilitást, az autonómia stabilitást jelent!”
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Egyszerű sütőtök-krémleves

Ez a családom kedvence, mert a sütőtök íze na-
gyon szépen érvényesül. Persze tekinthetjük ezt 
alapreceptként is, amit ízlésünk és fantáziánk sze-
rint tovább alakíthatunk. 

Hozzávalók: 
500 g sütőtök, 1 közepes darab krumpli, 1 kk kris-
tály cukor, 1 ek olaj, 1 leveskocka (vagy szárnyas 
alaplé), 1 kk só, kevés bors, egy diónyi vaj; a tála-
láshoz: néhány vékony szelet kenyér, vaj.

Elkészítés: 
A sütőtököt és a krumplit megtisztítjuk, majd 
kisebb kockára vágjuk. Egy közepes méretű fa-
zekat felteszünk a tűzre, beleszórjuk a cukrot és 
alacsony lángon megkaramelizáljuk. Hozzáadjuk 
az olajat, a felkockázott sütőtököt, a krumplit és 
átforgatjuk rajta. Nagyon fontos, hogy a karame-
lizált cukrot el ne égessük! (Ha kezdők vagyunk a 
konyhában, akkor amint hozzáadtuk az olajat, 
húzzuk félre a fazekat a tűzről, tegyük bele a tököt, 
krumplit, forgassuk össze, majd innen folytassuk 
az elkészítést.) Felöntjük egy liter vízzel, hozzáad-
juk a leveskockát, sózzuk-borsozzuk és fedő alatt 
puhára főzzük. (Természetesen, ha nem kockát 
használunk, akkor víz helyett egy liter alaplével 
öntjük fel.) Ezalatt elkészítjük a krutonokat: a ke-
nyérszeleteket felkockázzuk és vajon megsütjük. 
Ha megpuhult a tök, megkóstoljuk, ízlés szerint 
tovább fűszerezzük, levesszük a tűzről és simára 
turmixoljuk. Elkavarjuk benne a diónyi vajat és 
már tálaljuk is. 

Ropogós morzsakéregben sült ünnepi lazac

Egyszerűen elkészíthető, elegáns, és fantasztiku-
san finom. Ez az a recept, amelyet még azok is 
szívesen készítenek majd, akik amúgy nem nagy 
halrajongók…

Hozzávalók (6-8 személy részére): 
1 lazac derék filézve (kb 1,5-2 kg), 180 g olajos 
mag vegyesen (dió, mandula, pisztácia), 2 ek di-
joni mustár, 1 citrom reszelt héja, kis csokor pet-
rezselyem, 3 ek panko morzsa vagy zsemlemor-
zsa, 1 ek frissen facsart citromlé, 1 ek olívaolaj, só, 
bors; a mártáshoz: 2 ek vaj, 2 ek liszt, 1,5 dl hús-

leves (vagy egy negyed leveskocka feloldva 1,5 dl 
forró vízben), 2 dl tejszín, 1 citrom reszelt héja, fél 
citrom frissen facsart leve, só, bors, kis csokor pet-
rezselyem.

Elkészítés: 
A lazacot sózzuk, borsozzuk. Az olajos mag-
vakat késes robotgépbe tesszük, hozzáadjuk a 
mustárt, a reszelt citromhéjat, a durvára aprított 
petrezselymet és az egészet durvára aprítjuk. A 
keveréket egy tálba tesszük és elkeverjük a pan-
ko morzsával. A magos morzsával beborítjuk 
a lazacfilét és jól rányomkodjuk. Meglocsoljuk 
egy kevés citromlével és olívaolajjal. 200°-ra elő-
melegített sütőben (forró sütőben) 20-25 perc 
alatt készre sütjük. A mártáshoz felolvasztjuk a 
vajat, majd hozzáadjuk a lisztet és kissé lepirít-
juk, ügyelve, hogy ne barnuljon meg. Felöntjük 
a meleg húslevessel és simára keverjük. Hozzá-
adjuk a tejszínt és forráspontig hevítjük, de nem 
forraljuk fel. A citrom reszelt héjával, citromlével, 
sóval és borssal ízesítjük. A végén hozzákeverjük 
a finomra aprított petrezselymet is. A sütőből 
kivett lazacot azonnal felszeleteljük és a mártás-
sal tálaljuk.

Áldott, békés ünnepeket és boldog új évet kívá-
nok minden kedves olvasónak!

Ünnepváró finomságok
Berecki Emőke kulináris rovata

Gyerekkorom óta kedvenc ünnepem a karácsony. Imádom a készülődést, a megannyi forró, fűszeresen 
illatos finomságot, az ajándékozást. Bár az örömszerzés kívánsága mostanra egy kicsit átértékelődött, 
hajlamosak vagyunk divatos üzletekből méregdrága ajándékokat vásárolni, és figyelmen kívül hagyjuk 
azt az apróságot, hogy az ajándékunknak pontosan akkora értéke van, mint amekkora szeretettel vá-
lasztottuk ki. Ebben a rohanó világban nem is kell nagyobb ajándék egy meghitt, családi vacsoránál… 
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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

Számos kulturális programmal és szórakoztató tevékenységgel várták 
szeptember 11–13. között a Bánffyhunyadon megszervezésre került Ka-
lotaszegi Napok résztvevőit. A három napos rendezvény megnyitóján a 
főszervező Vigyázó Egyesület nevében Sándor Eszter köszöntötte a rész-
vevőket. A szintén szervező Erdélyi Magyar Néppárt országos és helyi 
képviselői mellett felszólalt az RMDSZ bánffyhunyadi elnöke, valamint 
Moroșan Mircea polgármester is.

A felszólalók hangsúlyozták: Bánffyhunyad megérdemli, hogy Kalo-
taszeg fővárosaként, rangos kulturális eseményeknek adjon otthont, hi-
szen történelmi hagyományainak és népművészetének köszönhetően 
számos kulturális kincset őriz. A megnyitón elhangzott: a Bánffyhunyadra 
és annak környékére látogatókkal, valamint a többségi nemzet tagjaival 
is meg kell ismertetni mindazokat a hagyományokat, melyek az évszáza-
dok során az itt élők értékrendjének alapjait képezték, s ennek érdekében 
szervezték meg idén a Kalotaszegi Napokat.

Az egész hétvégét átölelő rendezvényen számos néptánccsoport lépett 
fel, bemutatva a környék táncos hagyományait, valamint fotókiállításra, tánc-
házra, kézműves vásárra, mezőgazdasági kiállításra, kerekasztal-beszélgeté-
sekre, gyermekprogramokra, főzőversenyre és focibajnokságra is sor került. 
Az estéket könnyűzenei koncertek zárták, melyekre – a legtöbb program-
ponthoz hasonlóan – a bánffyhunyadi Barcsay-kertben került sor. A rendez-
vény szombati napján jelen volt Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 
is, aki Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével a magyarság 
határokon átívelő együttműködési lehetőségeiről beszélgetett, valamint a 
térség testvérvárosi kapcsolatai is megerősítésre leltek a közös (Debrecen–
Derecske–Kalotaszeg) programoknak köszönhetően.

A vasárnapi Kolozs megyei amatőr focibajnokságon 12 csapat mérte ösz-
sze tudását, mely végén a Bendkopp vállalat csapata nyerte el az első helyet.

Kolozs megye szórvány-településeire látogattak el az Erdélyi Magyar Nép-
párt és az Ifjúsági Keresztény Egyesület önkéntesei és munkatársai, ahol 
kulturális programokat szerveztek a peremvidéken élő magyaroknak

Kalotaszegi Napok  
Bánffyhunyadon

Szórványjárás


