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Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete által összehívott mai sajtótájékoztatón az
elmúlt egy év fontosabb történéseit összegezték a párt női elöljárói. Csomortányi István megyei
elnök bevezetésében kifejtette: a női képviselet a Néppárt esetében nem csak mellébeszélés,
ennek igazolásaképpen mutatják be tevékenységüket a jelen lévő hölgyek.

Az élesdi Kálmán Gabriella nyitotta meg a beszámolók sorát ismertetve az általa elnökölt
fiókszervezet megalakulásának körülményeit. Megtudhattuk: idén szeptemberben alakultak,
irodájukat októberben avatták fel. Azóta munkájuk főleg a honosításra és a választási regisztrációra
irányult, mindemellett igyekeznek segíteni azoknak is, akik más ügyekben fordulnak hozzájuk.
Megalakulásuk óta egyre csak nő a munkásságuk iránti érdeklődés, az emberek igénylik a
személyes kapcsolat ápolását – tudatta Kálmán Gabriella. Végül a mikulási kirándulásukról mesélt,
amelynek keretében mintegy száz szórványban élő gyermek és felnőtt tett látogatást Budapesten.
Az örömteli kirándulás során az Országházat és a Főváros Nagycirkuszt is felkeresték.
Czeglédi Júlia, az érmelléki iroda ügyintézője főleg karitatív tevékenységüket ismertette. A
közelmúltban nagy értékű, tartós élelmiszerekből álló csomagokkal, valamint egy mosógéppel
támogatták a mintegy harminc gyermeknek otthont nyújtó gálospetri gyermekotthont. A
mihályfalvai Minta-szervezet elnöke, Bató Tímea – a Bihar megyei Néppárt támogatásával – pedig
heti egyszer iskola utáni felkészítőket tart az otthon lakói számára. Czeglédi Júlia beszámolt az
EMNT-irodában szervezett kulturális tevékenységekről, valamint tanácsosi munkájáról is.
Érmihályfalván sokan élnek nehéz körülmények között – ezt tapasztalja a rendszeres
családlátogatások alkalmával.
Jobbágy Emese, a Szent László Egyesület elnöke, az EMNT ügyintézője a vidéken megszervezett
bábelőadás-sorozatról, illetve a más civil szervezetekkel való közreműködés által megvalósult Szent
László Napokról szólt. Újságírói kérdésre leszögezte: a városalapítónak emléket állító nagyszabású
rendezvénysorozatot jövőre is megszervezik.

Balogh Csilla, az EMNT-iroda nagyszalontai vezetője és a Minta ifjúsági szervezet Bihar megyei
elnöke kifejtette: a honosítás iránt mutatkozó nagy érdeklődésnek köszönhetően havonta tartanak
konzuli napot a májusban felavatott irodájukban. A Mintának tizennégy szervezete van Bihar
megyében, és jó kapcsolatokat ápol a Békés megyei Fidesz ifjúsági szervezetével, a Fidelitas-al.
Jövő év elején várhatóan a két szervezet Nagyváradon tartja találkozóját – tájékoztatott Balogh.
Végül Rhédey Emília székelyhídi Néppárt-elnök vette át a szót, aki tanácsosi tevékenységéről szólva
megemlítette: a pénzügyi és a kulturális bizottság tagja, ugyanakkor a civil szervezetek
kezdeményezéseit felkaroló biztosságban is munkálkodik. Ez utóbbi tagjaként külön örömére
szolgál, hogy a frissen alakult helyi Minta-szervezet számára is sikerült támogatást szereznie.
Közigazgatásilag öt település tartozik Székelyhídhoz, ami sokszor megnehezíti munkájukat, illetve
azt, hogy mindenhova eljussanak. A jövőben ezeken a településeken is megalapítják a helyi
Néppárt-szervezeteket. A két éve alakult székelyhídi szervezet irodájában elsősorban honosítást
végeznek – közölte az elnökasszony, majd hozzátette: a jogi és földügyi tanácsadásoknak is
helyszínt biztosít a hivatal, amelyet szívesen bocsát a fiatalok rendelkezésére is.

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

