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Az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezet Állandó Tanácsának egyöntetű döntése alapján Dari Tamás 
főtanfelügyelő-helyettest jelölték Szilágy megye prefektusi tisztségére. 

Dari Tamás főtanfelügyelő-helyettes 
Szilágy megye prefektusjelöltje

Dari Tamás nagy tapasztalattal rendelkezika közigaz-
gatás terén, ötödik megyei tanácsosi mandátumát tölti 
be, jelenleg az Oktatás, egészségügy, szociális, kulturális, 
sport és ifjúságért felelős bizottság elnöke, a Sarmasági 
1-es Számú Szakképző Líceum volt igazgatója, igazgató-
helyettese. Tagja számos szakmai és kulturális egyesü-
letnek, melyek révén több szempontból is hozzájárult a 
helyi közösségek tevákenységének megszervezéséhez. 

Figyelembe véve Dari Tamás gazdag szakmai életraj-
zát, meggyőződésünk, hogy a megye kormányzati meg-
bizottjaként képes lesz felelősségteljesen és pragmati-
kusan eleget tenni az alkotmányban és az erre a terü-
letre vonatkozó törvényekben előírt kötelezettségének, 
szolgálva ezzel Szilágy megye összlakosságát. 

RMDSZ Szilágy Megyei Szervezete

Kéri János
Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,

Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

A Sarmasági Hírmondó 
szerkesztőségének nevében 

boldog Nőnapot kívánunk min-
den kedves hölgy olvasónknak!

Aranyosi Ervin
Március 8. Nőnap
Vannak lányok, nők, meg nénik,

anyukák, meg nagymamák.
Vannak Katák, Erzsik, Évik,
Zsuzsák, Jutkák, Marikák…

Sorolhatnám a neveket,
hiszen szép számmal akad,

mindegyikre gondoljunk most,
ne legyen ki kimarad!

Mennyi, mennyi kedves angyal
szebbíti az életünk,

segítenek szebben élni,
mennyi nő is van velünk?

Az élet szegényebb lenne
és a lét boldogtalan!

Köszöntsük hát fel a nőket,
mert a Nőnap pont ma van!
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Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak 
küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején 
valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen 
jelképesen a nőké. 1909-ben az Amerikai Szocialista 
Párt február 28-át tette meg nemzeti nőnappá, s 
1913-ig e napon tartották az ünnepet. Az 1910-ben 
Koppen hágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista 
Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy 
évente rendezzenek világszerte nőnapot.

A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-
ra a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának - 
más források szerint egy New York-i gyárban 1908-ban 
e napon bekövetkezett tűzben elpusztult 129 munkás-
nő - emlékére. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek 
föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszéle-
sítésére, a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő 
hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére.

A Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-
én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, Német or-
szágban és Svájcban. A tüntetéseken, felvonulásokon 
sok férfi  is részt vett, s akkoriban a nők választójogának 
megszerzése kapott hangsúlyt. (Finnországban a nők 
már 1906-tól szavazhattak, Orosz országban 1917-től, 
Németországban 1919-től, a franciaországi és az olasz-
országi nők azonban csak a II. világháború végétől, a 
belgák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a portugálok 1976-
tól, liechtensteini nők csupán 1984-től.

Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai 
tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándé-
kokkal ünneplik. Ugyanakkor az 1980-as évektől e napon 
a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel követeléseik-

re, a nőknek a társadalomban viselt 
óriási szerepére, ugyanakkor kiszol-
gáltatottságára, védtelenségére a fi -
gyelmet, arra, hogy hiába biztosít az 
állam számukra jogegyenlőséget, ha 
ez továbbra sem jelenti az esélyek 
egyenlőségét. Magyarországon - az 
Európai Bizottság 2006-ban közzé-
tett jelentése szerint - átlagosan 11 
százalék az eltérés a női és a férfi  
fi zetések között, s a nők körében na-
gyobb a munkanélküliség.

Az Egyesült Államokban 1963-
ban hoztak törvényt a nemek azo-
nos fi zetéséről, de a férfi ak még ma 
is lényegesebb jobban keresnek, 

mint a nők: amíg egy férfi  1 dollárt keres, kolléganője 
ugyanazért a munkáért átlagosan 78 centet kap. A ne-
mek között az Európai Unióban is mutatkozik bérkü-
lönbség, noha 1975-ben irányelv tiltott meg minden 
díjazásbeli megkülönböztetést. Magyarországon az azo-
nos felkészültségű, azonos munkakörben dolgozó nők 8 
százalékkal kapnak kevesebb fi zetést, s ez a különbség 
annál nagyobbra nő, minél több gyermekük van, egy há-
romgyerekes nő már 25 százalékkal kevesebbet keres, 
mint egy azonos beosztásban dolgozó férfi .

Sok helyütt e napon civil szervezetek a nők elleni 
erőszakkal szemben emelik fel szavukat: a nőket érő 
családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zakla-
tás, a prostitúció és a nők elleni erőszak egyéb formá-
inak áldozataira, akiket a jog sem véd kellően, s e cse-
lekmények elkövetői továbbra is jórészt büntetlenül 
maradnak.         Forrás: mult-kor.hu

Tüntetéstől a hóvirágig: 
a Nemzetközi Nőnap rövid története
Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New 
Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért.      
A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés.
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A Bálint-nap, vagy ahogyan amerikanizált formában 
használjuk, a Valentin-nap a szerelmesek napja. Mára 
itthon is megkerülhetetlen „pirosbetűs“ ünnep lett, ami-
kor is kedvesünknek valami apró fi gyelmességgel ked-
veskedünk. Ennek az ünnepnek is –mint az összes töb-
binek –  sajátos története van, sajátos szokásokkal. 

Ki is volt Szent Bálint?   
Szent Bálint a szerel-

mesek, a lelkibetegek és 
az epilepsziától szenvedők 
védőszentje. A római kato-
likus naptár szerint 1969-
ig ünnepét február 14-én 
tartották, amikor kivették a 
külön napon ünnepelt szen-
tek sorából. Ezen a napon 
azonban ma is a Bálintokat, 
illetve Valentinokat kö-
szöntjük népvnapjuk alkal-
mából. A nyugatról érkező 
új szokás szerint pedig feb-
ruár 14-e a  „szerelmesek napja“. 

Ki volt azonban Szent Bálint, aki az ünnep névadója 
lett? Teljes bizonyossággal nehéz lenne azonosítani azt 
a személyt, akihez a Bálint-napi hagyományok kötőd-
nek. A legfőbb gondot ugyanis az okozza, hogy Szent 
Bálint (Valentin/Valentinus) akár három is lehetett. 
A három Valentinus nevű keresztény mártír közül az 
egyik egy pap lehetett Rómában, a másik talán püspök 
volt a mai Terni  városában, a harmadik vértanú pedig 
minden bizonnyal Africa provinciában élhetett. A szent 
személye, ill. születési helye és ideje sem ismert ponto-
san, halálának ideje pedig szintén bizonytalan. 

Lupercalia és Bálint-nap   
A Bálint-napnak pogány gyökere is ismert. A február 

közepén tartott Lupercalia római ünnep tisztító szer-
tartásokból és termékenységi rítusokból állt, hogy kien-
geszteljék a farkas alakú, rosszindulatú Lupercus istent. 
Egyes források szerint ezen az ünnepen a papok az ún. 
„februa“ nevezetű kecskebőr szíjakkal ostorozták a fi a-
talokat, főként a nőket, hogy a rituális verés tisztulást 
és termékenységet hozzon.   

Más források szerint kecskét is feláldoztak, hiszen 
a termékenység szimbóluma volt. A leölt kecske bőré-
ből valójában szíjat hasítottak, és ezekkel a szíjakkal a 
fi atal fi úk inkább csak meglegyintették a lányokat a ter-
mékenységi rítus szerint. Ezt az ünnepséget – vagyis a 
Lupercalia szokást – váltotta fel idővel a Bálint-nap ke-
resztény hagyománya.

Szent Bálintról szóló legendák   
A Bálint-napi szokások eredetét sokan azzal ma-

gyarázzák, hogy Szent Bálint a 14. században a jegye-

sek és a fi atal házasok védőszentjévé vált Angliában és 
Franciaországban. Egy történet szerint ugyanis – mi-
előtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején 
kivégezték – Bálint a hite erejével visszaadta látását 
börtönőre lányának, majd február 14-i kivégzése előtt 
búcsúüzenetet küldött a lánynak, „A te Bálintod(tól)“ 
aláírással. Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének 
leggyakoribb magyarázata.   

Egy másik legenda szerint Bálint pap volt II. 
Claudius császár idején. A császár ekkoriban határo-
zott úgy, hogy a nőtlen férfi ak jobb harcosok, mint a 
családosok, ezért a fi atalabbak számára megtiltotta a 
házasságkötést. Bálint azonban igazságtalannak vélte a 
császár döntését, ezért titokban továbbra is összeadta 
a párokat, akiket saját kertjéből szedett virágcsokorral 
örvendeztetett meg. Amikor a császár rájött arra, hogy 
mit tesz Bálint, halálra ítélte őt.

Bálint-napi babonák, hiedelmek   
Bálint napjához számos babona, hiedelem és népha-

gyomány kapcsolódik. Ezen szokások legtöbbje fi atal lá-
nyoknak adott segítséget ahhoz, hogy megtalálják, meg-
hódítsák vagy csupán megtartsák szerelmüket, életük 
párját. 

• Ha lányok a Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőbe 
mentek, megláthatták leendő férjüket. A párna alá he-
lyezett babérlevélnek szintén az volt a célja, hogy ál-
mukban megtudják ki lesz a jövendőbeli párjuk. Amint 
megvolt a “jelölt”, újabb praktikákra volt szükség, hogy 
magukba bolondítsák a fi út. Egy pontosan kilenc magú 
alma elfogyasztása után a magokat a kiszemelt férfi ú 
zsebébe kellett csempészni, mely által a szerelem már 
szinte biztos volt.

• Az eljövendő gyermekáldást is ezen a napon tud-
hatták meg a lányok és fi atal feleségek. Például egy fél-
bevágott alma magjait megszámolva megjósolható volt, 
hogy hány gyermeke lesz valakinek.  

• Érdemes volt cicát “uszítani” a lányos házhoz érke-
ző legényre, mert ha ott egy macska a fi ú lábához dör-
gölőzött, akkor ő abból a házból nősült.

• Azok a szerelemesek, akik örök szerelem után áhí-
tottak, azoknak egymás haja szálát bele kellett sütni egy 
tésztába, és azt közösen meg kellett enni. 

• Bálint-napon a madarak is hatalmas szerephez ju-
tottak, a különböző fajták más-más férfi típust jelentet-
tek. Úgy tartották, ha egy hajadon lány ezen a napon ve-
rebet lát, szegény emberhez fog hozzámenni és nagyon 
boldog lesz. Ha azonban egy tengelice repül át felette, 
tehetős férfi  felesége lesz.

• Egyszerűbb babonák is kötődnek Valentin nap-
jához, például a reggeli szerelmes csók szerencsét 
hoz és ezen a napon nem szabad megsértődni vagy 
megharagudni.

Forrás: korkep.sk

Bálint-nap: eredet, legendák, hagyományok
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FEJES SALÁTA
Bár egész évben kapható, mégis inkább a tavaszi nyá-

ri hónapokra jellemző zöldség. Zsenge, lédús és nem hi-
ányozhat az asztalunkról, amikor frissítő kevert salátát 
akarunk készíteni. Kiváló C-vitamin, vas- és kálciumforrás, 
és mindez rendkívül kevés kalóriában. Fogyasztás előtt 
alaposan mossuk meg, de ne áztassuk, nehogy veszítsen a 
tápértékéből. A hűtőszekrényben több napig is eláll.

 TIPP – Méregtelenít és szépíti a bőrt is 
Rendszeres fogyasztásuk nélkülözhetetlen a 
szervezetben felhalmozódott salakanyagok 
kiürítésének elősegítéséhez és a szervezet 
frissen tartásához. Jótékony hatásúak 
lehetnek a reumatikus és a bőrbetegségek 
megelőzésében és kezelésében is. 

Dr. Babulka Péter
TÉPŐSALÁTA
A tépősaláta régebb óta ismert, mint a fejes salá-

ta. Leginkább azokban az európai országokban terjedt 
el, ahol a fejes saláta termesztése a korai meleg miatt 
nehéz.

A tépősaláta legnagyobb 
értéke, hogy levélzete magszár 
képzés után is fogyasztható, 
nem lesz túl rostos és keserű. 
További előnye, hogy rövid 
tenyészideje miatt a vetésfor-
gókba könnyen beilleszthető, 
ezért kiváló elő- ill. utónövény. Táp lálkozási értéke meg-
egyezik a fejes salátáéval, első sor ban magas ásványisó-
tartalma miatt ajánlható a fogyasz tása. Íze talán még 
kellemesebb is, mint a fejes salátáé, keseredésre nem 
hajlamos. Színe, és a levelek alakja változatos.

Egyik típusa sűrű, tömött levélrozettát alkot, tőle-
velei nem borulnak össze. Levelei fodrosak, csipkés szé-
lűek. Egyszeri vágással szedhető.

 A másik típus, amit valódi tépősalátának neveznek, 
nem képez fejet, de folyamatosan új leveleket hoz, me-
lyek egyenként szedhetők. Jelentősége abban van, hogy 
a leveleket magszárba indulás után is lehet szedni és a 
magszáron fejlődő levelek nem keserednek meg.

A tépősaláta nem kifejezetten melegigényes, de a 
nyári meleget más salátafélékhez képest jobban elvi-

A tavasz első friss zöldségei
Tavaszi fáradság ellen, formába lendüléshez, és a fogyókúrához is kitűnő választás a spenót, 
a sóska, a saláta a zsázsa és a retek. A tavasz első zöldségei nagyon sok vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaznak.
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seli. Fényigénye nagy, a félárnyékot, köztes termesztést 
nem tűri. A hosszú nappalok hatására 40—80 cm magas 
magszárat fejleszt, ezen hozza szedésre alkalmas levele-
it. A levelek íze, konzisztenciája az intenzív megvilágítás 
és a hosszú nappalok hatására nem változik, fogyaszt-
ható marad.

A tépősalátát legkorábban február végén vethetjük, 
ha az idő engedi. A magokat vethetjük helyre, de pa-
lántázhatjuk is.  Gyors fejlődése lehetővé teszi, hogy a 
vetéstől számított hatodik héten már kifejlett leveleit 
szedjük.

Egészen nyár közepéig vethetjük szakaszosan, hogy 
mindig legyen friss salátánk.

A tépősalátanem tartozik a nagy vízigényű növények 
közé. A vízfelhasználása a tenyészidő folyamán változik, 
a lombozat növekedésével egyre több vizet párologtat el 
és épít be szervezetébe. A talaj szerkezetével szemben, 
mint a többi levélzöldségféle, kevésbé igényes, azonban 
a cserepesedésre hajlamos talajon az apró magvak elfe-
küdhetnek, vontatottan kelnek. A salátafélékről általá-
ban elmondható. hogy közvetlen tápanyag utánpótlást 
nem igényelnek. Lehetőség szerint kerüljenek előző év-
ben trágyázott földbe.

SPENÓT
Lehetőleg olyat vásároljunk, amelynek a levelei épek, 

egységes színűek, folt nélküliek. Kiemelkedően sok fol-
sav, kálcium, A- és B9-vitamin található benne. Bár ma-
gas a vastartalma, mégsem akkora, mint ahogy Popeye 
korában hitték. Bővelkedik oxálsavban, ezáltal vesekő 
esetén különösen ajánlott. Salátába keverve nagyon íz-
letes, sokkal lédúsabb. Elég, ha leforrázzuk, csak ezután 
fűszerezzük.

 TIPP – Magas vérnyomás, stroke, koleszterin 
ellen is bevethető A spenótnak fontos szerepe 
van a magas vérnyomás, a stroke és a kórosan 
magas koleszterinszint megelőzésében, 
a rákkeltő nitrózaminok képződésének 
gátlásában, illetve a székrekedés enyhítésében.

Dr. Babulka Péter

RETEK
Bár nincs benne sok tápanyag, a retek kiváló B- és C-

vita minforrás és rendkívül magas víztartalmú. Számos 
ásványi anyagot is tartalmaz és megtalálható benne az 
enyhén csípős ízéért felelős mustárecet. Kevés kalória 
van benne. Sok különböző változta ismert, tehát ami a 
színeket és a formákat illeti, széles paletta áll rendelke-
zésünkre: piros, rózsaszín, kerek, és hosszúkás. Ez utób-
bin vágjunk be hosszanti csíkokat, áztassuk rövid időre 
sós vízbe és várjuk meg, míg magától kinyílik. Sokan 
nem tudják, de a retek levelei is fogyaszthatók.

HÓNAPOS RETEK
A hónapos retek egyéves növény. Miután kifejlesztette 

gumóját, rövidesen magszára nő, amelyen magokat érlel, 
majd elpusztul. Tenyészideje rövid, mindössze 55-60 nap.

Ősszel felásott, tavasszal fel-
lazított porhanyós földbe ves-
sük, 0,5-1 cm mélyre, a sorokat 
10-15 cm távolságra. Közvetlen 
tápanyag utánpótlást nem igé-
nyel, legjobb az előző évben 
trágyázott föld.

A földibolhák jelentős kárt 
tehetnek már a kibúvó szikleve-
lekben is. Ha a retek sorok közé 
salátát is vetünk, némiképp visszaszoríthatjuk a táma-
dást. A belocsolt, még nedves növényekre szórt fahamu 
szintén segíthet. Arra azért vigyázzunk, hogy túlságosan 
ne lúgosítsuk el talajunkat!

Szükség szerint egyeljünk 3-6 cm tőtávolságra, hogy 
megfelelő hely legyen a megvastagodott szár kifejleszté-
séhez. A retek a rendszeres, kis adagú öntözést hálálja 
meg. Ha hirtelen  vizet kap, a lombját fejleszti, később 
pedig kireped. Ha nagy a szárazság, vontatott a fejlődé-
se, így csípős és pudvás lesz. Szedését akkor kezdhetjük, 
amikor a megvastagodott szár átmérője 2 cm.

A retek hosszúnappalos növény, ami azt jelenti, hogy 
a nappalok hosszabbodása a magszár fejlődősét, a mag-
hozást segíti, így leginkább kora tavasszal vagy nyár vé-
gén, ősz elején tudjuk a hónapos retket termeszteni.

C-vitamin tartalma akkor igazán számottevő, ha sza-
badföldön termesztjük.

KERTI ZSÁZSA (Népi nevei: salátatorma, vadmus-
tár, szépítőfű, kányafű, kerti tormafű, kerti rézsuka, kis 
zsázsafű).

Ez az ízletes, enyhén kesernyés és fűszeres ízű zöld-
ségnövény mustárolajat tartalmaz. Nemcsak fi nom íze, 
de gyulladáscsökkentő hatása is van. Ízletes salátába 
keverve vagy angolszász szokás szerint szendvicsekben. 
Mivel növényi rostokban, C- és E-vitaminban gazdag, 
de ásványi sókat is tartalmaz, mint amilyen a kálium, 
a kálcium és a vas, megelőzhető vele a vérszegénység. 
Vértisztító hatása miatt fogyasztásával elkerülhetőek a 
fertőzések. Jó vízhajtó.

SÓSKA
Annak ellenére, hogy a sóska nem túl gyakori étel 

az asztalunkon, érdemes belekeverni ízletes és frissítő 
salátánkba már csak azért is, mivel rengeteg vasat tar-
talmaz (100 grammonként 8,5 mg-ot), amely fedezi a 
napi vasszükségletünket. Kiváló A- és C-vitamin-forrás 
és a kalóriatartalma is alacsony. Savanyú íze jól illik a to-
jáshoz, de felhasználhatjuk különböző szószok, levesek 
elkészítésénél is.

 TIPP - Gyermekvállalás előtt fel kell tölteni a 
folsavraktárokat! Sóska, saláta, spenót, spárga 
mind folsavban gazdag növények. Azok a nők, 
akik gyermekvállalásra készülnek, egyenek 
sokat belőle, hiszen a terhesség kezdetén a 
folsavszükséglet megduplázódik. Vigyázat, a 
folsav hő hatására lebomlik!
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Az Eurotrans Alapítvány munkatársai a honosítási eljárás 
ügyintézésében nyújtanak segítséget. Az ügyintézés költség-
mentes, amely magába foglalja az iratok díj mentes fordítá-
sát. A segítségnyújtás a magyar állampolgársági dosszié összeál-
lításából áll, tehát az igénylő személyeknek csak az eredeti okira-
tokat kell felmutatniuk, ezekről az Eurotrans Alapítvány munka-
társai készítenek fény másolatot.

Azok a személyek, akik már magyar állampolgárok az 
Eurotrans Alapítványhoz fordulhatnak, ha szeretnének:
  házasságot, újszülött gyermeket vagy halálesetet 

anyakönyveztetni;
  anyasági támogatást és babakötvényt igényelni;
  kérelmet benyújtani hadigondozotti támogatásra
  útlevelet kérelmezni.

Az egyszerűsített honosítási kérelmet benyújthatja, aki a kö-
vetkező feltételeknek megfelel:
  maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószí-

nűsíti magyarországi származását (1921.07.26 előtt, illetve 
1940.08.30 és 1945.01.20 között),

  magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv 
ellenőrzi),

  a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás 
nincs ellene folyamatban (erről elegendő a nyilatkozat),

  az a nem magyar állampolgár, aki magyar állampolgárral leg-
alább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házas-
ságban és közös gyermekük született (feltéve, hogy büntetlen 
előéletű és nyelvtudását igazolja). Az öt vagy tíz év megléte a 
házasság, és nem a magyar állampolgárság tekintetében elvá-
rás, elegendő, ha a kérelem benyújtásakor már magyar állam-
polgár a házastárs.

Benyújtandó okiratok:
  a kérelmező személyazonosító igazolványa
  a kérelmező születési anyakönyvi kivonata
  a kérelmező szüleinek házassági levele (ha az nincs meg, 

akkor kell a születési anyakönyvi kivonatuk)

  a felmenő vagy a kérelmező magyar állampolgárságát 
igazoló okiratok valamelyike: születési anyakönyvi kivonat, 
házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, 
egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahono-
sítási okirat.

  a kérelmező családi állapotát igazoló okirata: házassági 
anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum, halotti anya-
könyvi kivonat (természetesen még hajadon/nőtlen kérelme-
zőknek erről nem kell igazolást hozniuk)

  kiskorúak születési anyakönyvi kivonata; amen nyiben 
csak az egyik szülő kérelmezi a honosítását, akkor szükséges 
egy beleegyező nyilatkozat is a másik szülőtől

  állampolgársági kérelem (kitöltik az Eurotrans Alapítvány 
munkatársai)

  saját kézzel írt önéletrajz (adnak erre mintát az Eurotrans 
Alapítvány munkatársai)

  magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek a lakcím-
kártya felmutatása is szükséges.

A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcso-
lat, azaz a leszármazási lánc végig követhető legyen.

Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a II. 
Világháborúban (1938.11.02 és 1945. 05.09 között):
  katonai szolgálat; kötelező katonai előképzés; légitámadás és 

hadművelet; visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során 
vagy következtében testi épségének vagy egészségének káro-
sodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett, 

  továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, 
hadigondozott családtagként, volt hadiárvaként, volt hadigyá-
moltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondo-
zásba venni. 
Az anyasági támogatás és babakötvény igényléséhez a szü-

lők személyazonosító igazolványa, keresztlevele, házassági leve-
le, honosítási okirata, lakcímkártyája, a kisbaba keresztlevele és 
konzuli napra egy bankszámlaszám szükséges anyuka nevére.

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, illetve pén-
teken 9-13 óra között lehet a 0260-661685 telefonszámon.

Egyszerűsített honosítás INGYENESEN Szilágy megyében

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?
  A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt 

születésének hazai anyakönyvezése.

Ki kérheti? Meddig?  
  Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állam-

polgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerin-
ti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

  Ha csak az apuka magyar állampolgár, akkor is kérhetik a 
támogatást. 

  Az anyasági támogatást a születéstől számított 6 hónapon be-
lül kell kérni. 

  A babakötvényt (életkezdési támogatás) - ellentétben az anya-
sági támogatással - 6 hónapos kor után is lehet kérni, abban az 
esetben, ha a gyerek 2017. június 30. napja után született. 

  A támogatással kapcsolatban a Magyar Államkincstár Központja 
dönt, küld a döntésről értesítést a szülőknek. (Sem a konzulátus, 
sem az Eurotrans nem tehet arról, ha elutasítják a kérelmet).

Mennyi összegű a támogatás? Mikor utalják a pénzt?
  Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermeken-

kénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 fo-
rint. A pénzt az anya bankszámlájára utalják. (Nem fogadják el a 
CEC Bank-os bankszámlát). 

  A pénzt a postán megkapott értesítés után kell várni, a pontos 
idejét nem tudjuk!

  A babakötvényre (életkezdési támogatás) jelenleg egy-
szeri 42 500 forint összegű támogatás jár, amelyet a Magyar 
Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti szám-
lán ír jóvá. A számlán elhelyezett összeget – egészen a gyermek 
nagykorúságáig – a Magyar Államkincstár évenként növeli az 
infl ációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértéké-
vel) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott 
megtakarításról a 18. élet évét betöltött gyermek rendelkezhet.  

 Az életkezdési támogatás letéti számlán nyilvántartott összege át 
tehető Start-számlára, így lehet pluszban pénzt tenni a számlára. 
Start számlát csak Magyarországon, a Magyar Államkincstárnál 
lehet nyitni!!

Az anyasági támogatáshoz és babakötvény igényléséhez szüksé-
ges papírok: a szülők személyazonosító igazolványa, a keresztleve-
leik (román és ha megvan a magyar is), házassági levél (román és ha 
megvan a magyar is), honosítási okirata, lakcímkártyáik, a kisbaba 
keresztlevele és konzuli napra egy bankszámlaszám anyuka nevére 
eredetben pecséttel és aláírással.
 Az anyasági támogatás és babakötvény (életkezdési tá mo-

gatás) egy formanyomtatványon van. Ahol a gyerek több 
mint 6 hónapos, neki csak babakötvényt töltünk ki.  

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, illetve pénteken 
9-13 óra között lehet a 0260-661685 telefonszámon, valamint 
személyesen Zilahon a Kossuth Lajos utca 33. szám alatt.

Tájékoztatás a külhonban született magyar gyermekek után járó család tá-
mogatásról – Köldökzsínor program. Anyasági támogatás és babakötvény
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Útlevélkészítésre időpontot kell kérni. 
Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, illetve pénteken 
9-13 óra között lehet a 0260-661685 telefonszámon, vala-
mint személyesen Zilahon a Kossuth Lajos utca 33. szám 
alatt (RMDSZ iroda). 

!!! Ha valaki feliratkozik, de bizonyos okok miatt nem tud 
konzuli napon eljönni, megkérjük hogy időben jelezzen vissza az 
irodai telefonszámon, hogy tudjunk felírni más valakit helyette.

Ügyintézéskor a belterekbe csak maszkot viselő személy 
léphet be, kötelező a kézfertőtlenítés és a távolságtartás 
(2 méter). Egyszerre lehetőleg csak 1, maximum 2 ügyfél 
tartózkodhat az irodában, a várakozás kint történjen, 
betartva az előírt távolságot.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a konzuli napon a meg-
beszélt időpontban pontosan érkezzenek. Megér té süket 
köszönjük!

Útlevélkészítéshez szükséges dokumentumok, amit az adott 
konzuli nap eredetben kell bemutatni: 
  érvényes személyazonosító igazolvány (román/magyar)
  honosítási okirat és lakcímkártya
  ha az ügyfél már átvette: magyar anyakönyvi kivonatok 

(születési és házassági); ha nem, akkor kellenek a román 
anyakönyvi kivonatok.

Útlevél érvényességi ideje: 
  6 éves kor betöltéséig 3 év 
  6-18 éves kor között 5 év 
  18-65 éves kor között igénytől függően 5 év, vagy 10 év 
  65 éven felüliek esetében 10 év 

FIGYELEM! Az útlevél kifi zetése bankkártyával történik, a 
pénzt RON-ba veszi le a bankkártya-olvasó.
Fizetendő díjak útlevél esetén:
  12 év alatt (1 gyermek esetén): 134 RON
  12 év alatt (2 gyermek esetén): 119 RON
  12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén): 109 RON
  12-18 év között (1 gyermek esetén): 134 RON

  12-18 év között (2 gyermek esetén): 119 RON
  12-18 év között (3 vagy több gyermek esetén): 109 RON
  18-65 éves igénylőknek (10 éves): 296 RON
  18-65 éves igénylőknek (5 éves): 203 RON
  65 év felett: 99 RON

Fizetendő díjak útlevélpótlás esetén (megrongált vagy elvesz-
tett útlevelekre vonatkozik):
  12 év alatt (1 gyermek esetén): 170 RON
  12 év alatt (2 gyermek esetén kedvezménnyel): 136 RON
  12 év alatt (3 vagy több gyermek esetén kedvezménnyel): 

112 RON
  12-18 év között (1 gyermek esetén): 170 RON
  12-18 év között (2 gyermek esetén kedvezménnyel): 136 

RON
 12-18  év között (3 vagy több gyermek esetén kedvez-

ménnyel): 112 RON
  18-65 éves igénylőknek (10 éves): 485 RON
  65 év felett: 97 RON

FONTOS! Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbít-
ható meg, hanem a lejáratot követően új útlevelet kell készíteni.

Kiskorúak (18 év alattiak) útlevél kérelmére vonatkozó speci-
ális szabályok:
  a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges;
  amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik 

szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, közjegyző 
előtt tett beleegyező nyilatkozata;

  ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, 
akkor be kell mutatni a román születési anyakönyvi kivonatot;

  elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a 
szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartal-
mazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, jogerős házas-
ságfelbontó ítéletet is;

  a 12 éves kor alatti gyermekek megjelenése ajánlott, de nem kö-
telező; 1 db, a gyermeket ábrázoló (30 napnál nem régebbi) iga-
zolványképre (3,5x4,5 cm) ez esetben szükség van. 6 év alatti 
gyermekek esetében kérjük minden esetben hozzanak egy 
friss igazolványképet, akár jelen van a gyermek személyesen, 
akár nincs. A fénykép fényes fotópapírra nyomtatott, az ICAO 
(International Civil Aviation Organisation) előírásainak meg-
felelő minőségű kell legyen. 12 éves kor felett kötelező megje-
lenni, az adott esetben hozza magával személyigazolványát is. 

  Az útlevél elkészítésének ideje egy hónap.
  Az elkészült útlevél megérkezéséről telefonon vagy SMS-ben ér-

tesíti a Kolozsvári Konzulátus az ügyfeleket. Az elkészült útlevél-
ről a 0264-596-300-as telefonszámon vagy az utlevel.kol@mfa.
gov.hu címen lehet érdeklődni. Kiskorúak útlevelét bármelyik 
szülő átveheti az értesítésben szereplő konzuli napon. Felnőttek 
esetében az útlevelet személyesen lehet átvenni, vagy meg-
hatalmazással (adnak erre formanyomtatványt az Eurotrans-
os kollegák vagy a Kolozsvári Konzulátus).

ÚTLEVÉL TÁJÉKOZTATÓ – EUROTRANS ALAPÍTVÁNY – ZILAH
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Fizesse elő vagy 
vásárolja meg a 

támogatva ezzel lapunk fennmaradását!


