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1. Számos példája van annak, hogy egyes papi emberek, illetve az általuk (félre)vezetett 

egyházközségek és testületek az RMDSZ „jóvoltából” elérhető anyagi előnyök megszerzése 

érdekében szekértolóivá válnak magyar érdekszövetségünknek, közvetve pedig magyarellenes 

koalíciós partnereinek. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az említett anyagi előnyök a romániai magyar adófizetők 

lejeiből származnak – éppen ezért érettük nem tartozunk hálával sem az RMDSZ pártvezetőinek, 

sem a bennünket hátrányos megkülönböztetésben részesítő kormánynak. 

2. Másfelől egyházunk sok támogatása magyarországi polgártársaink adóforintjaiból 

származik. Ez a körülmény is arra kötelez bennünket, hogy az anyaországi pályázatok és segélyek 

bevételével hűségesen bánjunk és lelkiismeretesen elszámoljunk. 

a. Az Érmindszentre tervezett Ady-központ pályázati pénzének a hűtlen kezelése, majd az 

ebből felépített nagyváradi objektumnak az ún. Léda-házra való korrupciógyanús elvesztegetése 

további kivizsgálásra és végső elszámoltatásra vár. 

b. Hasonló megítélés alá esnek azok az egyházi földvásárlási támogatások, melyekhez az 

Új Kézfogás Közalapítvány jóvoltából jutott hozzá Egyházkerületünk. A Bátori Gyula volt 

gencsi lelkész nevéhez kötődő földpanama ügyének kivizsgálása és elszámoltatása szintén 

megoldásra vár. 

3. Orbán Zoltán volt hegyközújlaki lelkész szabály- és törvényellenes egyházi 

földelidegenítései fölött szintén nem térhetünk szó nélkül napirendre. Nevezett egyházi személy 

egyháztörténeti precedens nélküli módon saját temploma kertjét is hűtlenül áruba bocsátotta. 

Ezen megszentelt telek 1,4 hektárnyi területén kívül azonban még más 22 hektár egyházi 

köztulajdont is elvesztegetett. Porhintéssel és „a vétkes lelkipásztorral együttműködve” nem lehet 

pontot tenni a botrányos eset végére. Ráadásul hegyközújlaki nemes gyülekezetünk puszta léte 

forog kockán amiatt, hogy az állásából fegyelmi úton eltávolított lelkész áldatlan tevékenységét 

tovább folytatja falujában, és törvényeinknek fittyet hányva, továbbra sem hajlandó felszabadítani 

az általa bitorolt lelkészi lakást. 

4. Fájdalmas sorsra jutott a nagyváradi Illyés Gyula Református Könyvesbolt, melyet az 

Illyés Alapítvány támogatásával a Magyar Millennium (MC) évében nyitottunk meg, és a névadó 

leányának, Illyés Máriának, valamint Halzl József alapítványi elnöknek a részvételével avattunk 

fel. 

Nem hivatalos információk szerint az időközben bezárt könyvesboltot az Egyházkerület 

annak a „Partiumi Médiabirodalomnak” a használatába bocsátotta, mely a Bihar Megyei 

RMDSZ, illetve a Bihar Megyei Tanács hathatós támogatásával, a nemzetidegen balliberális sajtó 

és könyvszakma nagyváradi letéteményese. A háttérben álló Riport Kiadó Kft. és az Erdélyi 

Riport hetilap a rossz emlékű szocialista-liberális kormányzat kreatúrája, és mindmáig az MSZP 

alapítványi szócsöve. 

Erkölcsileg megengedhetetlen, hogy az újra megnyíló könyvesbolt a Főtámogató – az Illyés 

Közalapítvány – alapítói szándékaival, valamint a névadó Illyés Gyula szellemiségével ellentétes 

rendeltetést töltsön be. 


