
Születésnap.  � Ma 60 éves Traian 
Băsescu. A román államfő a Lac villába 
hívta a PD-L vezetőit, ott tart nekik kisebb 
fogadást. Az elnök közölte: ez nem politikai 
jellegű találkozó lesz, csak rövid születésnapi. 
Hozzátette: ezen a napon csendet és nyugal-
mat szeretne.

Válság közben
Szeghalmi ÖrS

Nagy számban képviseltették magukat a 
bankok azon az üzleti találkozón, amelyet 
szerda délután tartottak az Oradea Shopping 
Cityben. A kezdeményező a megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, a Vállalkozók Szövetsé-
ge, a KKV-k Helyi Tanácsa, valamint az olasz 
vállalkozókat tömörító Confindustria volt. 
A cél az volt, hogy a vállalkozói és a banki 
szféra egyeztessen – Ioan Micula, a megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hang-
súlyozta is: egyik fél sem élhet meg a másik 
nélkül. Végül összesen 15 bank képviseltette 
magát. A megbeszélésen a viszonyrendszerük 
szorosabbra fűzéséről, kedvező konstrukci-
ók kialakításáról, hatékonyabb és gyorsabb 
együttműködésben állapodtak meg. Az egyik 
– magát megnevezni nem kívánó – vállalkozó 
a helyszínen lapunknak elmondta: „A válság 
javában tart, és szerintem pénzügyi zárlat 
fenyeget. Azaz a bankoktól is nehéz lesz 
pénzeket kicsikarni a vállalkozóknak. Hacsak 
jó előre nem tárgyalnak, s nem állapodnak 
meg. Na ehhez kell az ilyen kapcsolattartás...” 
Amelynek egyébként a felek szerint folytatá-
sa is lesz.

Ultimátum Görögországnak

Görögországnak el kell döntenie, hogy az 
eurózónában kíván-e maradni, és világossá 
kell tennie álláspontját az európai pénzügyi 
mentőcsomagról, ha szeretne hozzáférni a 
pénzügyi támogatás következő részletéhez – 
hangsúlyozta Franciaország és Németország 
vezetője a görög válság kiéleződése miatt a 
franciaországi Cannes-ban szerda este rende-
zett válságtanácskozást követő sajtótájékoz-
tatón.
„Egyértelműen megmondtuk Athénnak, a kor-
mánytöbbségnek és az ellenzéknek is, hogy 
az európaiak és az IMF addig nem utalják át 
(a tavaly aláírt összesen 110 milliárd eurós 
mentőcsomag) hatodik (8 milliárd eurós) 
részletét, amíg az október 27-i csomagot 
nem fogadják el, és a népszavazás kimenetele 
körüli bizonytalanság nem múlik el” – fo-
galmazott Nicolas Sarkozy. December 4-én 
tarthatják az Athén által az európai pénzügyi 
csomagról korábban bejelentett népszava-
zást; a referendum tétje, hogy Görögország 
az euróövezetben kíván-e maradni – hangsú-
lyozta Jeórjiosz Papandreu görög miniszter-
elnök. 
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Szeghalmi ÖrS

Nagyon tetszik neki Nagyvá-
rad – vagy legalábbis a város-
vezetés politikai színezete. Ez 
derült ki tegnap a PNL me-
gyei székhelyén, ahol sajtótá-
jékoztatót tartott a városban 
tárgyaló Victor Paul Dobre 
parlamenti képviselő, a PNL 
választásiprogram-író bizottsá-
gának tagja. Ezzel fogadta az 
újságírókat: „Utoljára akkor 
jártam Nagyváradon, amikor 
párttársam, Ilie Bolojan átvet-
te a polgármesteri tisztséget. 
Most azt látom, sokat változott 
azóta a város, előnyére, tetszik 
ez nekem.”

Az élre törnek
Victor Paul Dobre a PNL 

helyi vezetőivel és a város pol-
gármesterével egyeztetett. Majd 
egy bővített tanácskozáson vett 
részt. Ez utóbbiról elmondta: 
most készül a PNL választási 
programja, s a munka során 
különböző városokban tartanak 
egyeztetéseket. Ezúttal Vára-
don a Bihar, Szatmár, Szilágy, 
Hunyad, Arad és Máramaros 

megyei párttársaikkal tárgyal-
tak, akik polgármesterek, ön-
kormányzati képviselők.

A politikus szerint „a PNL 
és a PSD alkotta Szociálliberális 
Unió (USL) fogja kormányozni az 
országot a jövő őszi választások 
után”. Mint ismeretes, az UNPR 
nevű minipártot épp mostanság 
tervezik átkeresztelni USP-re, 
ami nagyon hasonlítana az USL 
megnevezésre. Erről Dobre azt 

mondta: „Ez nem számít, ez is 
csak a mostani hatalom egy kí-
sérlete a fékezésünkre, a zavar-
keltésre. Most már csak arra 
játszanak, hogy ne érjük el az 
50%-ot a parlamentben”.

Ám hogy mi lenne, ha tény-
leg hatalomra is kerülne a PSD 
és a PNL alkotta USL, arra az 
egyik programírójuk sem tudott 
válaszolni. Felmerült ugyanis a 
tájékoztatón: melyek lennének 

az első intézkedéseik esetleges 
kormányzóerőként? Dobre erre 
hosszasabban elgondolkodott, 
majd teljesen általánosságok-
ban kimerülő választ adott: 
„Első intézkedéseink, első in-
tézkedéseink... Hmm... Nem is 
tudom, nem tudom, mihez kez-
denénk először. De fontos, hogy 
kompetens emberek kellenek a 
kormányba, és hogy jobb életet 
biztosítsunk a románoknak”...

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 
Magyarországon élő erdélyiek 
hitélete: a magyar főváros X. 
kerületében található egykori 
katonai laktanya területén, az 
úgynevezett Reménység Szigetén 
2011. november 1-jén felavatták 
az ökumenikus közösség számá-
ra épülő templom már elkészült 
altemplomát. Az eseményen 
részt vett a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület (KRE) 
korábbi és jelenlegi püspöke, Tő-
kés László európai parlamenti 
(EP) alelnök és Csűry István, 
valamint Szászfalvi László, a 
magyar kormány egyházügyi 
államtitkára és Zalatnay István, 
a gyülekezet lelkipásztora.

Vissza 
Mint ismert, az Erdélyi Gyü-

lekezet alapítója a II. világhá-
ború utáni magyar református 

egyháztörténet egyik legnagyobb 
hatású és páratlanul sokszínű 
személyisége: Németh Géza, aki 
az elsők között szervezte meg a 
Magyarországra érkező erdélyi 
menekültek intézményes formá-
ban történő segítését.

1990-ben az Erdélyi Gyüleke-
zet jogilag is megalakult. 1995-
ben a gyülekezet csatlakozott 
az akkor Tőkés László által 
vezetett Királyhágómelléki Re-

formátus Egyházkerülethez, s a 
remény jeleként elhelyezte ter-
vezett templomának alapkövét 
a Reménység Szigetén.

Ezt az időszakot idézte fel az 
altemplom felavatásakor elmon-
dott beszéde elején Tőkés László 
is: „Ma nagy lépést tett előre az 
Erdélyi Gyülekezet, és reméljük, 
hogy ez valóban az élők temp-
loma lesz, hiszen az itteni kop-
jafák és emléktáblák, valamint 

az urnatemető a halál irányába 
billenti el az egyensúlyt.”

Előadásában először a refor-
máció történetét elevenítette fel, 
majd áttért az 1989-es ateista és 
kommunista diktatúrák buká-
sára, a katolikus egyház ebben 
vállalt szerepére Lengyelország-
ban és Németországban, de ide 
sorolta a temesvári reformátu-
sok helytállását is. Tőkés László 
elmondta még, hogy a reformá-
ció korához hasonlóan a magya-
roknak is vissza kell térniük 
az őskeresztyén gyökerekhez, 
„ahonnan újra sarjadhat a mi 
keresztyénségünk, hitünk, kul-
túránk, és meg tudunk újulni, 
követve a nyugat-európai ke-
resztény modellt, de felmutatva 
a már a tordai vallásbéke meg-
kötésekor tanúsított toleranci-
ánkat, amit azonban már nem 
a Nyugattól kell átvennünk”. 
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Victor Paul Dobre parlamenti képviselő, a PNL választásiprogram-író bizottságának tagja (jobbra)

Felavatták az Erdélyi Gyülekezet altemplomát 
Tőkés László elmondta, hogy a reformáció korához hasonlóan a magyaroknak is vissza kell térni-
ük az őskeresztyén gyökerekhez, „ahonnan újra sarjadhat a mi hitünk, és meg tudunk újulni”.

Autonómia: dél-tiroli vizit
Szeghalmi Örs szerkesztő 
képviseli lapunkat azon a lá-
togatáson, amelynek során a 
dél-tiroli autonómiát, illetve 
az ottani nemzeti kisebbségek 
helyzetét vizsgálják meg a 
meghívott újságírók. Az olasz-
országi Bozen (Bolzano) város-
ban és körzetében megejtendő 
vizit november 8–12. között 
zajlik. A meghívott mintegy 10 
újságíró Európa különböző ál-
lamaiból érkezik. Románia te-
rületéről összesen ketten tagjai 
a csapatnak: munkatársunkon 
kívül még a Kolozsváron meg-
jelenő Szabadság című napilap 
egy reprezentánsa vesz részt a 
látogatáson.

A programból
A meghívó fél a Kisebbségi 

Nyelvű Lapok Európai Szö-
vetsége (MIDAS), amelynek a 
Bihari Napló is tagja.

A látogatás során a küldöt-
tek felkeresik majd Dél-Tirol 
parlamentjét, ahol fogadja 
őket Mauro Minitti, a parla-
ment elnöke. Fogadást ad ne-
kik továbbá Veronika Stirner 
elnökségi tag. A bozeni egye-
temen is látogatást tesznek, 
ahol a különböző karok dé-
kánjai lesznek a vendéglátók, 
valamint felkeresik a MIDAS 
vezetőit, Toni Ebner elnököt 

és Günther Rautz főtitkárt, il-
letőleg az Európai Akadémia 
(EURAC) kisebbségi kutatóköz-
pont elnökségét is. A résztve-
vők a dél-tiroli sajtótermékek 
képviselőivel is találkoznak a 
program során.

Lapunk munkatársa 2006-
ban ugyancsak a MIDAS meg-
hívottjaként vett részt egy 
hasonló dél-tiroli látogatáson, 
amikor is Michl Ebner EP-
képviselő, a romániai magyar 
közösségi törekvések egyik 
szakértője volt a vendéglátó.

Jeórjiosz Papandreu görög miniszterelnök

Tőkés László  az úgynevezett Reménység Szigetén

Csak később
Bár a hivatalosan lezárult 
romániai népszámláláson 
8.387.153 lakás és 19.599.506 
személy adatait rögzítették, 
csak a jövő év első felére 
válik ismertté a lakosság 
tényleges létszáma, ráadá-
sul az EMNT és az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) 
írásban jelezte a kormány-
főnek és a belügyminiszter-
nek a cenzus idején tapasz-
talt szabálytalanságokat. E 
számban nincsenek benne 
az „önszámlálók”, vagyis 
akiket nem keresett meg 
vagy nem talált meg a 
számlálóbiztos, így maguk 
jelentkeztek személyesen 
vagy interneten a hivatal-
nál. Ugyancsak hiányoznak 
a fenti adatból a kollégiu-
mok és egyéb közös szállá-
sok lakói, a külügy-, a bel-
ügy- és a védelmi miniszté-
rium alkalmazottai, illetve 
azok a huzamosabb ideig 
külföldön tartózkodó sze-
mélyek, akiknek létéről a 
romániai családtagok nem 
közöltek semmilyen infor-
mációt. Nem tudni, hogy 
a magyarság tényleges lét-
számáról mennyire pontos 
adatokra lehet számítani.

Variáns
Az RMDSZ akár az alkot-
mány ellen is szavazhat, 
adott esetben. Ezt Frunda 
György vetette fel, a té-
mával kapcsolatos fejle-
ményként. Mint ismert, 
a tömörülés azt javasolja, 
hogy töröljék a román al-
kotmányból a nemzetállam 
fogalmat, amivel azonban 
egyetlen román parlamenti 
párt sem ért egyet.

Az RMDSZ azért nyújtot-
ta be a módosító javaslatot, 
mert a román parlament 
az alkotmány megváltozta-
tásáról készül tárgyalni.

Az alaptörvényt a román 
kormány fő erejét képező 
Demokrata Liberális Párt 
(PD-L) szeretné módosíta-
ni, de nem rendelkezik az 
ehhez szükséges kétharma-
dos többséggel, az ellenzék 
támogatására is szükségük 
lenne. A román ellenzéki 
pártok azonban már koráb-
ban leszögezték, hogy nem 
értenek egyet a PD-L által 
javasolt tervezettel, és elem-
zők szerint a jövő évi válasz-
tások előtt csekély esély van 
arra, hogy a parlamentben 
konszenzus szülessen az al-
kotmánymódosításról.

Határozatlanul törnek hatalomra 
Ők fognak kormányozni jövő ősztől – vélte tegnap Nagyváradon a PNL egyik politikusa. Ám, 
hogy ha ez be is következne, akkor melyek lennének az első lépéseik, azt nem is tudja.

Günther Rautz MIDAS-főtitkár
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