Néppárt-irodát és szórványközpontot avattak Élesden
2013. 10. 7.

Alig egy hónappal a helyi szervezet megalakulása után, 2013. október 5-én, ünnepélyes keretek
között avatták fel az Erdélyi Magyar Néppárt irodáját Élesden. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal
közösen használt ingatlan az egyszerűsített honosítással kapcsolatos ügyintézésnek biztosít helyet,
emellett pedig szórványközpontként a Sebes Körös-völgyi magyarság fontos közösségépítő
helyszíne lehet.
Az irodaavatón Kálmán Gabriella, a helyi Néppárt-szervezet elnöke kifejtette: vannak, akik nem
örülnek a Néppárt jelenlétének a városban, ettől függetlenül ajtójuk nyitva áll mindenki előtt. Nem
az ellenséget, hanem a partnert kellene látni az új politikai szervezetben, mely ugyanazon célokért
küzd: a Sebes Körös-menti magyarság megmaradásáért, az egyetemes emberi szabadságjogok
tiszteletben tartásáért, a keresztény-demokrata értékek megtartásáért, illetve a jogállam és az
igazságszolgáltatás teljesüléséért – hangzott el.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke beszédében felhívta a
figyelmet arra, hogy az elmúlt tíz évben elhanyagolt szórványvidéken nap, mint nap érezhetőek a
számbeli kisebbségből fakadó hiányosságok. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy idén
először Élesden nem indul magyar nyelvű első osztály. A Bihar megyei elnök úgy fogalmazott:
rengeteg a munka, ugyanis ez az utolsó pillanat, amikor valamit még tenni lehet fogyatkozásunk
megállításáért. A Néppárt helyi szervezete számára ez lesz a kiinduló pont – szögezte le
Csomortányi, aki a megoldást az autonómiában látja. Ehhez a gondolathoz csatlakozott Zatykó
Gyula partiumi régióelnök is, mondván: az autonómia az egyetlen eszköz, amellyel megállítható a
folyamat. Ennek eléréséhez még rengeteg munka áll előttünk, de ami a legfontosabb: le kell
győzzük önmagunkban a félelmet. „Aki fél, az nem lehet szabad, ne hagyjuk tehát megfélemlíteni

magunkat” – biztatott a néppárti alelnök.
Az irodaavatón részt vett Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke, aki elmondta: a
számbeli kisebbségben élő közösségek ugyanolyan fontos részei a magyar nemzetrésznek, mint
amilyenek a tömbben élő közösségek. Számukra azonban nagyobb segítséget kell nyújtani ahhoz,
hogy magyarként megmaradjanak. A közösség- és identitásvédelem folyamatában fontos szerepet
játszanak a most felavatott szórványközponthoz hasonló intézmények, ugyanakkor vannak olyan
politikai eszközök, amelyekkel ezt a munkát segíteni lehet. A néppárti elöljáró szerint a szórványban
nincs helye a pártpolitikának, ezért a politikai alakulatoknak meg kell találniuk az együttműködés
lehetőségét. Jelzésértékű, hogy az élesdi szervezet megalakulása után az első útja a helyi
RMDSZ-hez vezetett – amelyre a Néppárt első számú stratégiai partnerként tekint Élesden –,
megkeresésükre azonban nem kaptak választ. Toró T. Tibor úgy fogalmazott: le kell bontani a
mentális falakat, miszerint csakis egy politikai szervezet létezhet, és meg kell találni az
együttműködés útját.

Az ünnepség zárómomentumaként Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas előadóművész alkalomhoz
illő – és az aradi vértanúk emléke előtt tisztelgő – dalösszeállítását hallgathatták meg az
egybegyűltek.
Az Erdélyi Magyar Néppárt élesdi irodáját a Soimul (Sólyom) lakónegyed T tömbházának
földszintjén találják meg az érdeklődők.
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