Évzáró bált tartott a Néppárt Bihar megyei szervezete
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Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezeteinek képviselői ünnepélyes keretek között
búcsúztatták a 2013-as esztendőt. Az Arany János Kollégium étkezdéjében tartott évzáró bál az év
végi számadás mellett alkalmat teremtett a jövőbeli célok megfogalmazására, valamint a területi
szervezetek közötti szorosabb együttműködés kialakítására.
Az ünnepi beszédek rendjén Csomortányi István Bihar megyei elnök az építkezés évének nevezte
az elmúlt esztendőt, mely során három irodával bővült a szervezet irodahálózata. Külön öröm, hogy
az érmelléki Bihardiószeg mellett két szórványosodó vidéken is székhelyet tudtak nyitni: Élesden,
valamint Nagyszalontán. A mozgalmas esztendő eredményei között Csomortányi István a civil
szervezetek munkáját, a falugazda egyesületek megalakulását, illetve a Minta ifjúsági szervezet
önszerveződését emelte ki. A sikerek között a Bihar megyei elnök megemlítette a tamáshidai
Árpád-kori romtemplom megmentésére irányuló terveket, a Bélfenyéren építendő kultúrházat,
valamint az Érselénden felavatandó ifjúsági házat. Mindezek együttesen mutatják, hogy a választási
megméretkezéstől mentes „hidegbéke” évében is lehet építkezni, ha van akarat és civil összefogás.

Szilágyi Zsolt, Zatykó Gyula, Csomortányi István, Nagy József Barna, Török Sándor

Szilágyi Zsolt, a Néppárt országos alelnöke beszédében kifejtette: jó érzéssel tölti el, hogy a régi
ismerősök mellett ennyi új arcot is látni a Néppárt Bihar megyei képviselői között. Ez azt mutatja,
hogy egyre növekszik az autonómiáért síkra szállók tábora – vélekedett Szilágyi. Hozzátette: a
Néppárt egy eszköz arra, hogy egy emberibb életet teremtsünk magunknak, és ehhez
elengedhetetlen az, hogy saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. A legfőbb kérdés az, hogy
meg tudjuk-e állítani azokat a negatív folyamatokat, amelyek közösségünket veszélyeztetik, és meg
tudjuk-e valósítani az autonómiát. Ez egy olyan ügy, amiért érdemes küzdeni – szögezte le Szilágyi.
Zatykó Gyula, partiumi régióelnök arra hívta fel a figyelmet köszöntőjében, hogy a következő év
semmiben sem lesz könnyebb, mint az idei, és arra kérte a területi szervezetek képviselőit, hogy
tegyenek meg mindent a környezetükben, hogy egy élhetőbb jövőt teremtsenek közösségük
számára.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében Nagy József Barna partiumi régióelnök, valamint
Török Sándor Bihar megyei elnök köszöntötte a mintegy százharminc meghívottat. Mindketten
hangsúlyozták: a megkezdett munkát folytatni kell, annál is inkább, mivel még hosszú az út az
autonómiáig. Meg kell ismertetni az emberekkel mindazt, amit el akarunk érni, hogy szélesebb körű
támogatottsága legyen autonómiaküzdelmünknek – vélekedtek.
A köszöntők után az első alkalommal megszervezett évzáró bál vacsorával, az ünnepi hangulathoz
méltó kötetlen beszélgetéssel és tánccal zárult
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