Nem szolgálnak ki pártpolitikai érdekeket
Befejeződött a Partium első nemzeti ifjúsági tábora. Az előadók –
meghívottaink –, és nem utolsó sorban a látogatók mindannyian
elégedetten távoztak a táborból. A környéken egyazon időpontban zajló 4
rendezvény kissé megosztotta a közönséget, de így is sikeresnek ítéljük a
Kökényesden megrendezett nemzeti tábort.
Biztosítani tudtuk a kellemes, és értékes szórakozás, kikapcsolódás feltételeit,
ugyanakkor hozzájárultunk a nemzettudat erősítéséhez is. Tisztában vagyok
azzal, hogy a szervezésben felmerült hiányosságokat a jövőben ki kell
küszöbölnünk, de azzal is tisztában vagyok, hogy a partiumi magyarság
szempontjából nélkülözhetetlen rendezvénnyé nőheti ki magát a Partiumi Híd
Fesztivál.
A szervezés során arra törekedtünk, hogy ki tudjuk elégíteni mindenki igényét.
Úgy érzem, ez többé-kevésbé sikerült. A jövőben folytatni szeretnénk a munkát.
Erre bíztat a táborban kialakult testvéri, baráti hangulat, az ott lévő gyermekek
felhőtlen vidámsága, a szüleik elégedettsége.
Az idei rendezvény azonban nagy anyagi tehernek is bizonyult, főként a vártnál
kevesebb látogatói létszám, a megígért, és „elfelejtett” támogatások, és a nem
várt kiadások felhalmozódása miatt. Emiatt is arra kérek minden segíteni tudó, és
akaró magyar embert, hogy segítsen túllépni a kezdeti nehézségeken, és járuljon
hozzá ahhoz, hogy – a Székelyföld után – nekünk, partiumiaknak is legyen egy
helyünk, ahová jó érzéssel, barátok közé jöhet minden magyar, s ahonnan
lelkiekben gazdagodva, feltöltődve térhet vissza a hétköznapok szürke világába,
hitében és elkötelezettségében megerősödve.
Kormányok támogatására nem számíthatunk, mivel nem akarunk pártpolitikai
érdekeket kiszolgálni. Ezért kérjük a közvélemény támogatását. A most
szervezett rendezvényhez anyagilag hozzájárultak: Hajdú-Bihar megyei Méliusz
központ a BIKINI koncertjének finanszírozásával; a kolozsvári székhelyű, teljes
mértékben román ember tulajdonát képező!! IMPEXCERA cég 4000 lejes
adománnyal, Hargita megye tanácsa és Borboly Csaba tanácselnök a
Csíksomlyói Árvácskák útiköltségének átvállalásával (kb. 3500 lej). Ezen kívül
tucatnyi kisvállalkozó és magánszemély próbált a maga módján csatlakozni
nemzeti táborunk sikeréhez.
Munkánkban partner volt: Frigyesy Ágnes médiafőnök, újságíró (Budapest),
Alexa Barna honlapszerkesztőnk (Lázári), Bartha Kata Wass Albert
honlapszerkesztő (Budapest), Krakkó László (Debrecen), Kökényesd
Polgármesteri Hivatala, Elite Kutyakiképző Egyesület (Szatmárnémeti), Ópályiak
Baráti Köre, Mike Csaba (Kökényesd), Beregi Hajni egészségügyi nővér
(Szatmárnémeti), Kurucz István fogszakorvos (Szatmárnémeti), Szatmári Elemér
református lelkész (Pusztadaróc), Szent Miklós Görög katolikus Plébánia
(Szatmárnémeti), Certezan Grigor vállakozó (Halmi), Vöröskereszt

Szatmárnémeti kirendeltsége, Oláh Kata lelkigondozó, Somfalvy Edit református
lekész, Beta Security (Szatmárnémeti), Sárváry Security (Szatmárnémeti).
A közös munkának köszönhetően sikeres rendezvénynek mondhatjuk a Partiumi
HÍD Fesztivált. Köszönöm minden szervező, támogató és partner munkáját, és
hozzáállását. Az anyagi hiány ettől függetlenül komoly akadályt jelent a
továbblépéshez.
Aki segíteni szeretné anyagilag a szatmári Híd Egyesület munkáját, az megteheti
felajánlással, vagy pénzátutalással. Számlaszámaink:
RO 76 BTRL 0310 1205H681 34XX (lej); RO 51 BTRL 0310 4205 H681
34XX(euró).
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