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Máramaros megyébe látogatott pénteken, október 25-én Potápi Árpád, a Nemzeti Összetartozás
Bizottságának elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt megyei szervezetének meghívására.
A Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét elkísérte Márky Zoltán, a Nemzeti Integrációs Iroda
főosztályvezetője, Szilágyi Péter bizottsági munkatárs és Szűcs Zoltán kolozsvári konzul.
Hupka Félix, az Erdélyi Magyar Néppárt Választmányának alelnöke, valamint Szaniszló József, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Máramaros megyei elnöke kisérte a küldöttséget Nagybányán és
Koltón. Meglátogatták a nagybányai Németh László gimnáziumot, ahol dr. Váradi Izabella
igazgatónő felvázolta a szórványoktatás helyzetét és kiemelte, hogy az iskola remélhetőleg bővülni
fog még egy épűlettel, amit a református egyháztól vesznek majd át, óvodai- és általános iskolai
oktatásra. Hangsúlyozta, hogy idén először nem kaptak engedélyt a tizedik osztály működtetésére
és kénytelenek összevonni két osztályt. A küldöttség meglátogatta az óvárosi református egyházi
iskola épületét, ahol Márton Jenő gondnok beszámolt az ingatlan helyzetéről és kiemelte, hogy az
egyháztanács ingyen és bérmentve átadta az ingatlant a Németh László Gimnáziumnak azzal a
feltétellel, hogy a nagybányai önkormányzat működőképessé teszi azt, illetve, hogy magyar nyelvű
oktatásnak legyen helyszíne az épület.
Ezt követően a Teleki Magyar Házat látogatták meg, ahol a küldöttség találkozott az intézmény
kuratóriumával. Dávid Lajos, Teleki Magyar Ház Kuratóriumának elnöke beszámolt a ház
tevékenységeiről, a nagybányai kulturális életről és a nehézségekről is. Kiemelte, hogy a ház már
tíz éve több civil szervezetnek ad otthont és számtalan kulturális program helyszíne.
Infrastrukturális befektetésre lenne szükség ahhoz, hogy gazdaságilag önállóvá váljon. A résztvevők
megkoszorúzták gróf Teleki Sándor mellszobrát.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács honosítási irodájában tett látogatás alkalmából Potápi Árpád
díszoklevelet adott át Kósa Krisztián Dávidnak, aki Máramaros megyében a kilencezredikként
igényelt magyar állampolgárságot.

Az Új Kialtó Szó című kiáltvány aláíróival folytatott beszelgetésben szórványstratégiai
együttgondolkodás alakult ki. A delegáció fontosnak érezte feltárni az okokat, amelyek az Új Kialtó
Szóhoz vezettek, illetve annak következtetéseit, a román hatalmi apparátus hozzáállását, valamint
a bányavidéki magyarságra gyakorolt hatását.
A népes delegáció ellátogatott Véső Ágoston Munkácsy díjas festőművész műtermébe, ahol igazi
nagybányai művészeti élményben volt részük. A festőművész vázlatosan ismertette a nagybányai
festészet jellenlegi állapotát, valamint a felsőbányai tájképfestő tábor helyzetét.
A nap Koltón folyatódott, ahol Csendes Lajos polgármesterrel és Csolti Ferencz alpolgármesterrel a
község távlati terveiről és az aktuális pályázatokról beszélgetett a delegáció. Ezt követően
megkoszorúzták Petőfi Sándor és Szendrei Júlia páros szobrát és megtekintették a Teleki kastélyt.
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