LEHOCZKY Attila

Arad
1989. december 22. – 1990. május 30.

1989. december 22.
Megalakult a Temesváron létrehozott Román Demokrata Front aradi szervezete. A
vezetıbizottság tagjai a következık voltak: Mircea Crişan mester (szerszámgépgyár), Valentin
Voicilă színész, Dănilă Onofrei munkás (Ipari Óramőgyár), Traian Dima villanyszerelı,
Constantin Gurilă munkás (Megyei Kisipari Szövetkezetnél), Claudiu Chiş asztalos, Maria
Popa munkás (Közétkeztetési Vállalat), Gavrilă Nemeş munkás (Vagongyár), Ramona Pencea
laboránsnı, Corina Bordea asszisztensnı, Traian Timar esztergályos, Alexandru Oancea
vasutas, Marin Costescu ügyvéd, Dumitru Marcu ırnagy, Liviu Stranski (a Nemzeti Gárda
parancsnoka), Constantin Trifu beszerzı, Adrian Ghener munkás. Megjegyzendı, hogy a
nemzeti kisebbségek részérıl nem volt képviselı ebben a szervezetben.

1989. december 23.
Megalakult az Aradi Román Demokrata Front Magyar Nemzetiségő Lakosságának
Bizottsága.

1989. december 25.
A Katonai Parancsnokság felhívást intézett a lakossághoz, amelyben bejelentette, hogy
biztosítani tudja a rendet, valamint azt, hogy a dolgozók 20%-a fegyveresen védi a lakosság
és az állam vagyonát. Ugyanakkor megkérték a lakosságot, hogy maximum 3–5 fıs
csoportokban közlekedjenek az utcán, ne hagyják gyerekeiket ırizetlenül és ne higgyenek a
rémhíreknek (napokon keresztül azt híresztelték a városban, hogy mérgezett az ivóvíz).

1989. december 26.
Aradon minden vállalatban újraindult a termelés és helyreállt a tömeg- és gyalogos
közlekedés a Belvárosban.
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1989. december 26.
A Jelen napilapban felhívás jelent meg, hogy akik az RMDSZ munkáját segíteni kívánják,
jelentkezzenek az Andrássy tér (Bulevardul RevoluŃiei) 81-es szám alatt, a napilap
szerkesztıségében.
Megalakult a RMDSZ Aradi Szervezete, amely üdvözölte a Nemzeti Megmentési Front
(továbbiakban NMF) létrejöttét és a népképviseleti demokráciát. A szervezet kérte az
anyanyelv korlátlan használatát, nemzetiségi minisztériumot, a magyar nyelvő sajtó és
tömegtájékoztatás újraszervezését, az anyanyelvi oktatás újjáépítését az óvodáktól a
felsıoktatási intézetekig, a kulturális örökség szabad ápolását, az erıszakos asszimilációs
politika azonnali leállítását, az emberek és eszmék szabad mozgását, a munkások, parasztok
és értelmiségiek szülıhelyük közelében való elhelyezkedését, a magyar és vegyes anyanyelvő
helységekben a magyar nyelvő feliratok és elnevezések szabad használatát, a család- és
keresztnevek helyes anyakönyvezését és a teljes vallásszabadságot. A követelések jelentıs
részét az RMDSZ országos programjából vették át.

1989. december 26.
A NMF felhívást intézett a városokhoz, községekhez, falvakhoz, intézményekhez és
vállalatokhoz, hogy alakítsák meg saját NMF tanácsukat.

1989. december 27.
Megalakult az NMF Arad Megyei Tanácsa. Ennek összetétele a következı volt: elnök:
Valentin Voicilă, alelnök: Ioan Trifa, titkár: Gabriela Dina, tagok: Cziszter Kálmán, Liviu
Grâgari, Pintea Moş, Dănilă Onofrei, Hosszú Zoltán.

1989. december 27.
A Tanács felszólította a megye vállalatait és intézményeit, hogy alakítsanak Frontszervezeteket. Ezek vezetésére olyan embereket vártak, akik szakmai hozzáértését és erkölcsi
hozzáállását megkérdıjelezhetetlennek vélik a szervezık. Az NMF-be olyan személyek
beiratkozását is elfogadták, akik korábban a Román Kommunista Párt tagjai voltak, de ott
nem töltöttek be vezetı tisztségeket. Láthatóan a forradalom vezetése átcsúszott a bukarestiek
kezébe, a megyei tanács felszippantotta a Román Demokrata Front aradi vezetıségének nagy
részét.
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1989. december 27.
Ezen a napon adták át a magyarországi hatóságoknak Tóth Sándor 44 éves
hódmezıvásárhelyi kamionsofır holttestét. Tóthot 1989. december 22-én a belvárosi Decebal
hídon lıtték agyon a Securitate alakulatai, miközben tehergépkocsijával a Maros bal partján
lévı aradi várba kívánt eljutni.

1989. december 27.
Elkezdıdött a tömeges beiratkozás az RMDSZ Arad Megyei Szervezetébe (továbbiakban
AMSZ). Szintén ezen a napon megalakult az AMSZ ifjúsági szervezete is.

1989. december 29.
Az NMF Arad Municípiumi Tanácsa a következı összetételben alakult meg: elnök:
Gheorghiof, alelnökök: Constantin Buzatu és Duca József Attila, titkár: Ramona Pancea,
tagok: Adrian Ghender, Traian Dima, Turi Gábor, Nemes Gábor és Marin Jivan.

1989. december 30.
Az AMSZ Ideiglenes Intézı Bizottságot választott. Összetétele a következı volt: elnök:
Hosszú Zoltán, alelnökök: Tokay György, Cziszter Kálmán, titkár: Ujj János, tagok: Balta
János, Bütte Mária, Horváth János, Kocsik József, Matekovits Mihály, Mester József, Nagy
Sándor, Oroszhegyi Károly és Pávai Gyula.

1990. január 5.
Az Adevărul napilapban megjelent cikkben az aradi szerbek szabad nyelvhasználatot, iskoláik
újraindítását, szerb nyelvő tankönyvek kiadását és a Nemzetiségi Minisztérium felállítását
kérték.

1990. január 6.
Az NMF nyilatkozatban foglalt állást a nemzeti kisebbségek román néppel való
egyenlıségérıl és barátságáról, továbbá az ország nemzetiségeinek békés egymás mellett
élésérıl. Az NMF elismerte az RMDSZ létét és üdvözölte annak elkötelezettségét Románia
szuverenitása és területi sértetlensége mellett.
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1990. január 6.
A 11-es Líceumban (ez a jelenlegi Csiky Gergely Iskolaközpont) az NMF és az AMSZ
küldöttei megbeszélést tartottak, amelyen elítélték a Ceauşescu-rendszer elnemzetlenítı
oktatáspolitikáját és a magyar (valamint a többi nemzetiségi) anyanyelvő oktatás újbóli
kiépítése mellett foglaltak állást. Ugyanekkor jóváhagyták egy reál és humán szakiránnyal
rendelkezı, önálló magyar tannyelvő középiskola létrehozását is.

1990. január 12.
Arad csatlakozott azon országos gyászhoz, amelynek keretében a forradalom áldozataira
emlékeztek.

1990. január 25.
Mózer István újságíró több részbıl álló riportot indított a Jelen napilap hasábjain, amelynek
témája a Szabadság-szobor újra felállítása volt. A riportokban több neves aradi felszólalt, akik
nemzetiségtıl függetlenül támogatták a kezdeményezést.

1990. január 25.
Az Adevărul napilap e naptól kezdve több számon át mutatta be Tıkés László személyét és
életútját.

1990. január 26.
A Periszkóp Népszínház bemutatta Tomcsa Sándor Mőtét címő színdarabját.

1990. január 28.
Tıkés László nyilatkozott a Jelennek és az Adevărulnak. A Jelennek adott interjújában
elmondta, hogy nem zárja ki a politikai életbe való belépését, ugyanakkor önmagát elsısorban
a temesvári református gyülekezet lelkészének tartja. Elmondása szerint az NMF-re szavazna
a legszívesebben egy országos választás esetén.

1990. január 29.
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NMF melletti szimpátiatüntetés volt Aradon, a Városháza elıtt. A tüntetés – melyen több mint
tízezer ember vett részt – egy országos, több városra kiterjedı akcióba illeszkedett, mivel
ugyanaznap Bukarestben is volt egy hasonló esemény (ez utóbbira az ország számos
városából érkeztek NMF-szimpatizánsok). A tüntetés valódi célja a történelmi pártok
marginalizálása lehetett, amelyek megkérdıjelezték az NMF hatalmi monopóliumát és egy
olyan nemzeti egységtanács létrehozását kezdeményezték, amelyben a történelmi pártok is
szerepet kapnának. Az aradi megmozduláson Valentin Voicilă helyi NMF-vezetı
elfogadhatatlannak nevezte a történelmi pártok magatartását.

1990. január 29.
A Hobo Blues Band nagysikerő koncertet tartott a Városi Sportcsarnokban. Az együttes
frontembere (Földes László) a vele készített interjúban kerülte a politikai témákat.

1990. február 8.
Együttmőködési megállapodást írtak alá Arad és Békés megyék között.

1990. február 9.
Egy néhány nappal korábbi (feltételezhetıen január 22-ei – a Himnusz születésnapja) elızetes
szervezı győlés eredményeként újraalakult a Kölcsey Egyesület, amely folytatni kívánta az
elıdök munkáját és igényességét. A vezetıség a következı lett: elnök: Pávai Gyula, alelnök:
Sághy Annamária, titkár: Szabó Péter, pénztáros: Muntean Ágnes, jogtanácsos: Nagy Sándor.

1990. február 14.
Több aradi líceumban tüntetést és aláírásgyőjtést szerveztek a diákok, mivel nem értettek
egyet az érettségi-rend megváltoztatásával (ennek keretében a Tanügyminisztérium el akarta
törölni a szóbeli vizsgákat, az érettségire jelentkezık pedig idegen vizsgabizottság elıtt kellett
volna számot adjanak tudásukról). Több neves tanár, mint például Alexandru Roz vagy Réhon
József is a diákok mellett foglalt állást, arra hivatkozva, hogy kifogásolható a tanév közbeni
vizsgarend-változtatás.

1990. február 16.
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Miután országos szinten megalakult az NMF, a történelmi pártok és egyéb politika szerepet
felvállaló szervezetek kezdeményezte Nemzeti Szövetség, ennek Arad megyei szintő
megszervezésre ezen a napon került sor. Ebben a következı szervezetek vettek részt: Nemzeti
Keresztény és Demokratikus Parasztpárt (továbbiakban NKDP), Nemzeti Liberális Párt
(NLP), Román Szociáldemokrata Párt (RSZDP), Szocialista és Demokratikus Párt (SZDP),
Szabadság Liberális Pártja (SZLP), Ökölogista-Humanista Párt (ÖHP), Volt Politikai Foglyok
Egyesülete (VPFE), RMDSZ, Magyar Diákok Ifjúsági Szervezete (MADISZ), Aradi Szabad
Fiatalok Szervezete (ASZFSZ), Bánsági Bolgárok Szervezetének Aradi Fiókja (BBSZ),
Bánsági Németek Szervezete (BNSZ), Szerbek Demokratikus Szervezete (SZDSZ), Csehek
és Szlovákok Demokratikus Szervezete (CSSZDSZ).
A vezetıség a következı formában állt fel: elnök: Valentin Voicilă, alelnökök: Romulus
Cărtianu (NLP), Marin Costescu (NMF), Cziszter Kálmán (RMDSZ), Ioan Trifa (független),
Leonard Zoriti (RSZDP), titkár: Hosszú Zoltán (RMDSZ), tagok: Ioan Chivari (ASZFSZ),
Mircea Crişan (független), Pintea Moş (független), Dănilă Onofrei (NMF), Gheorghe Pantea
(VPFE), Hanibal Teodorescu (NKDP). A függetlenként szereplı személyek korábban az NMF
valamely bizottságának tagjai voltak. A Nemzeti Szövetség Végrehajtó Bürója ugyanebben az
összetételben állt fel.

1990. február 19.
Aradon koncertezett Szekeres Tamás és a Project zenekar. Az Jelen napilap szerint a banda
nagy sikert aratott, a zenészek alig tudtak levonulni a koncert végén a színpadról.

1990. február 23.
Tıkés László több ezer ember jelenlétében hirdetett igét a belvárosi református templomban
(az érdeklıdık ellepték a templom elıtti teret is, számukra hangszórókon hangosították ki
Tıkés szavait). Beszédében megemlítette az erdélyi református egyház problémáit, de szót
ejtett a magyarok és románok békés egymás mellett élésérıl is.

1990. február 26.
Az akkor már egy hónapja tisztségben lévı Matekovits Mihály, magyar nyelvő kisebbségi
oktatással foglalkozó fıtanfelügyelı-helyettes beszélt egy interjúban a magyar tannyelvő
iskolarendszer újjáépítésének gondjairól és az addigi megvalósításokról. Elmondásai szerint
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sikerült minden magyar tannyelvő iskolába magyar anyanyelvő tanárokat elhelyezni,
egyeseket közülük Suceava, IalomiŃa, MehedinŃi vagy ConştanŃa megyékbıl hívták haza.
A Polgármesteri hivatal döntése értelmében utcát neveztek el Tóth Sándorról.

1990. február 28.
Megalakult az RMDSZ Arad Megyei Végrehajtó Bizottsága, összetétele a következı volt:
elnök: Hosszú Zoltán, alelnökök: Matekovits Mihály, Tokay György, Cziszter Kálmán, titkár:
Ujj János.

1990. február 28.
Az anyanyelvi oktatás és a nemzetiségi kérdés békés rendezése érdekében kerekasztalmegbeszélést tartottak az AMSZ és a román pártok képviselıi. Jelen voltak: Dan Vasile
Ungureanu (bíró, késıbbi szenátor), Cziszter Kálmán (mint a Nemzeti Szövetség alelnöke),
Maria Felix Costescu (NMF), Lucian Perian (NKDP), Mihai Pleşu (NLP), Józsa András
(NLP), Dusan Saják (CSSZDSZ), dr. Anca Dagmar Maria (CSSZDSZ), Gabriela Dina
(NMF), Mircea Roman-Mărgineanu (ÖHP), Tokay György (mint a Nemzeti Szövetség Arad
Megyei Szervezetének nemzeti kisebbségi kérdésekkel foglalkozó megbízottja), LengyelFischer László (RMDSZ). A megbeszélésen megjelentek a Jelen, az Adevărul és a Frontul de
Vest újságírói is. A felszólalásokat figyelembe véve mindenki békés és építı jellegő
állásponton volt, elvi szinten megegyeztek az anyanyelvi oktatás támogatásáról, de érdemi
döntés nem született.

1990. március 2.
Hosszú idı után elıször lépett fel Aradon a temesvári Csiky Gergely Állami Színház társulata.
Elıadásuk korábbi színmővekbıl álló összeállítás volt, amely A mővész ne legyen fuvola
címet viselte.

1990. március 4.
Magyar bált tartottak a Parc Szálloda éttermében.

1990. március 6.
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Felavatták a Maros-parton, nem messze a gyilkosság helyszínétıl Tóth Sándor kopjafáját.
Magát az emlékmővet Székelyudvarhely városa adományozta Aradnak.

1990. március 6.
A Kultúrpalota nagytermében lépett fel Dinnyés József „daltulajdonos”.

1990. március 14.
Az év folyamán második alkalommal koncertezett Aradon a Hobo Blues Band.

1990. március 15.
Méltón ünnepelte az aradi magyarság a felszabadulás utáni elsı március 15-ét a 13 vértanú
vesztıhelyén. Az rendezvényt, illetve a közel 2000 fıs ünneplı tömeget semmilyen
rendbontás sem zavarta meg. Az esemény szervezıje az RMDSZ Arad megyei szervezete
volt.

1990. március 17.
Ismét magyar bál volt, ez egyszer a TÉBA Textilgyár kantinjában.
1990. március 20-ától a Jelen napilap több lapszámon keresztül foglakozott a marosvásárhelyi
és szatmárnémeti események hátterével. Különbözı riportok, elemzések és vélemények
jelentek meg, amelyekben a román és magyar fél is felszólalt. Megjegyzendı, hogy
valamennyi véleménynyilvánító élesen elítélte az erıszakot. Az Adevărul nem foglalt állást az
esettel kapcsolatban, mindössze a román kormány nyilatkozatát közölte, amely a magyar
közösségre hárította a konfliktusok kialakulásának okait, külön érintve a magyar nemzeti
jelképek használatát.

1990. március 19.
A Nagyváradi Állami Színház magyar társulata lépett fel a városban, elıadásuk (amely az Ezt
is megértük! címre hallgatott) témája a Ceauşescu-éra ironizált, mulatságos bemutatása volt. A
Jelenben megjelent kritika szerint a mősor összeállítása hagyott maga után kívánnivalót.

1990. március 24.
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A Jelen és az Adevărul napilapok foghíjasan, fehér ablakokkal tarkítva jelentek meg, így
tiltakozva a „minısíthetetlen sajtóterjesztés” miatt. Mindennek oka az volt, hogy a Román
Posta nem akarta vasárnap és hétfın kézbesíteni a lapokat az elıfizetıkhöz.

1990. március 22.
Megalakult az Erdélyi Magyar Mőszaki Tudományos Társaság helyi szervezete.

1990. március végén
Megjelent a Kölcsey Egyesület Havi Szemle címő szépirodalmi és mővészeti lapjának elsı
száma.

1990. március 29.
Huszonhat alapító taggal megalakult a magyar újságírók aradi szakszervezete. A következı
vezetıséget választották: elnök: Darázs József, alelnök: Czakó Margit, titkár: László Ágnes,
tagok: Bekes Sándor, Simon István.

1990. április elején
Magyarországon turnézott a Periszkóp Népszínház.

1990. április 9–12.
Aradon tartották a vegytan (kémia) tantárgyverseny országos szakaszát. A rendezvényen 344
diák vett részt.

1990. április 5.
A Jelen hasábjain megjelent az elsı választási hirdetés, amely az NLP-t propagálta.
Megemlítendı, hogy az RMDSZ-en kívül csak az NLP folytatott masszív kampányt a lap
oldalain.

1990. április 7.
Megjelent az Értünk címő RMDSZ választási kiadvány elsı száma, amelyet a Jelen
napilappal együtt terjesztettek. A kiadvány elsı száma népszerősítı- és propagandaírásokat
tartalmazott, de közzétették az AMSZ vezetı tagjainak fogadóóráit is.
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1990. április 11.
Aradon tett villámlátogatást Ion Iliescu, az NMF államfı-jelöltje. Az látogatásról hírt adó
egyik újságíró (ZaiŃ Erzsébet) szerint olyan hatalmas népszerőségnek örvendett, hogy arca
piros volt az ıt csókolgató asszonyok rúzsától. A nap folyamán meglátogatta a Polgármesteri
Hivatalt, az Esztergapad- és Tehervagon-gyárat, valamint az UTA textilgyárat. Az utóbbi
üzemben egy fiatalembert majdnem meglincseltek a munkásnık (!), mivel a „FSN=PCR! DUTE ÎN URSS!” feliratú táblával jelent meg. A nemzetiségi problémákkal kapcsolatban Ion
Iliescu azt állította, hogy azokat törvényes alapon kell megoldani.

1990. április 21.
A belvárosi római katolikus templomban lépett fel az 1827-ben alapított Freiburgi Férfikórus.
Aradon találkoztak a Magyarországi és Romániai Volt Politikai Foglyok Egyesületének
vezetıségi tagjai.

1990. április 25.
Kisorsolták a parlamenti választásokon induló politikai pártok, politikai életben szerepet
vállaló szervezetek és független jelöltek szavazólapokon való megjelenési sorrendjét. Arad
megyében a képviselıi mandátumokért 27, szenátusi tisztségekért 18 szervezet és független
személy szállt versenybe. Az RMDSZ számára sorrendben a 9. és a 6. pozíció jutott. A
legnagyobb pártok és szervezetek helyi jelöltjei a következık voltak:
Párt vagy szervezet

Képviselıház

Szenátus

NLP

Călin Popescu Tăriceanu

Mihai Radu

Titus Gherghiof
NMF

Constantin Popescu

Radu Hornescu

Dan Ivan

Ioan Baboş

Nelu Aristide Dragomir
Marta Nora łârnea
Dumitru Givrăscu
Gheorghe Gărbovan
RMDSZ

Tokay György – ügyvéd

Hosszú Zoltán – ügyvéd

Porzsolt Emese – újságíró

Cziszter Kálmán – mérnök
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Matekovits Mihály – tanár

Ujj János – tanár

Szívós Péter – technikus
Nagy Sándor – ügyvéd
Lengyel-Fischer László – almérnök
Almási Béla – orvos
NKDP

Petre ŞtefănuŃ

Ioan Bărboş

Nicolae Alexandru
Valentin Voicilă, az aradi forradalmi átalakulások jelképes személyisége független szenátorjelöltként indult.

1990. április 27.
Az RMDSZ, az NLP, az NKDP és az RSZDP közös nyilatkozatot adott ki, amelyben a
választási kampány tisztességes lebonyolítása mellett foglaltak állást. Leszögezték, hogy a
kampány az eszmék és nem az emberek összecsapása kell legyen; vállalták, hogy
tartózkodnak az erıszakos nyilatkozatoktól, megnyilvánulásoktól és nem rongálják egymás
propagandaanyagát, továbbá közös bizottságot hoznak létre a felmerülı problémák rendezése
érdekében.

1990. április végén
A Nagyváradi Állami Színház magyar társulata Louis Verneuil Végzetes szerelem címő
darabját adja elı szerény sikerrel. Megjegyzendı, hogy (valószínőleg) április folyamán volt
még egy fellépésük (a Bátrak voltak, mert mertek címő rekviem-elıadás), amelynek pontos
elıadási dátumát nem lehet megállapítani.

1990. május 2.
Tüntetés volt Aradon egy helyi egyetem vagy felsıoktatási intézmény megnyitása érdekében.

1990. május 4.
A Temesvári Csiky Gergely Állami Színház Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia címő
színmővét adta elı.

1990. május 6.
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A Temesvári Kiáltvány népszerősítése érdekében a történelmi pártok és az RMDSZ AMSZ
szervezésében tömegmegmozdulásra került sor a Városháza elıtt, amelyen kb. 5000 ember
vett részt. A megjelentek követelték a hatalom megtisztítását a posztkommunista elemektıl és
hangosan kifütyülték Ion Iliescut, valamint a NMF országos vezetıségének több más tagját. A
rendezvényt megzavarta az NMF kb. 400 szimpatizánsa, akik a Városháza tér másik oldalán
szerveztek egyidejőleg ellentüntetést. Megemlíthetı, hogy ez utóbbiaknak nem volt hatósági
engedélyük.

1990. május 7.
A Nagyváradi Állami Színház magyar társulata Tamási Áron Boldog nyárfalevél címő
színmővét adta elı.

1990. május 12.
Az RMDSZ, az NKDP, az NLP és az RSZDP közös nyilatkozatban tiltakozott a május 6-i
rendezvény megzavarása ellen.

1990. május 15.
Illyés Kinga marosvásárhelyi színmővésznı dalmősorral lépett fel a Kultúrpalotában.

1990. május 16.
Az Arad megyei bolgár, német, szlovák és cseh kisebbségi vezetık egy közös nyilatkozatban
arra kérték választóikat, hogy a szenátusi választásokon az RMDSZ jelöltjeire szavazzanak
(ezen kisebbségek csak a képviselıházi választáson indítottak jelölteket).

1990. május 18.
A román kormány jóváhagyta egy aradi székhelyő felsıoktatási intézet létrejöttét (ez a
jelenlegi Aurel Vlaicu Tudományegyetem), amely a következı karokra és szakokra kapott
mőködési engedélyt: Könnyőipari Kar: szövés-fonás szak (50 hely), kötöttárú szak (25 hely),
Élelmiszeri Technológia és Vegyészet Kar (25 hely), Hegesztéstechnológia és Berendezés Kar
(25 hely), vasúti gördülıanyagok szak (25 hely).

1990. május 20.
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Az államelnöki- és parlamenti választások nagyobb incidensek nélkül zajlottak le Arad
városában, illetve a megyében. Problémának mindössze az hozható fel, hogy túl kevés
szavazókörzetet szerveztek, így ezek elıtt néha órákat várakoztak a szavazók, amíg leadhatták
voksukat. Az Arad megyei eredmények a következık lettek: Államfıválasztás: Ion Iliescu
(NMF) 241 138 szavazat (78,0%), Radu Câmpeanu (NLP) 48 688 szavazat (15,75%), Ioan
RaŃiu (NKDP) 19 341 szavazat (6,25%). Szenátorválasztás (érvénytelen szavazatok aránya
9%): NMF 142 636 szavazat (47,75%), RMDSZ 38 145 szavazat (12,77%), Valentin Voicilă
35 396 szavazat (11,85%), NLP 33 691 szavazat (11,28%), NKDP 11 757 szavazat (3,94%).
Képviselıválasztás (érvénytelen szavazatok aránya kevéssel több mint 15%): NMF 141 267
szavazat (51,06%), RMDSZ 34 737 szavazat (12,56%), NLP 28 048 szavazat (10,14%),
NKDP 9 812 szavazat (3,55%). Szenátorok lettek: Radu Hornescu, Ioan Baboş (mindketten az
NMF részérıl) és Hosszú Zoltán (RMDSZ), képviselıi mandátumot szereztek Constantin
Popescu, Dan Ivan, Nelu Aristide Dragomir, Marta Nora łârnea (valamennyien az NMF
részérıl) és Tokay György az RMDSZ jelöltje. Elmondható, hogy ezzel az RMDSZ lett a
második legerısebb politikai szervezet Arad megyében.

1990. május 26.
Megalakult a Kereskedelmi és Ipari Kamara aradi részlege.

1990. május 28.
Valentin Voicilă, a Nemzeti Szövetség elnöke lemondott minden politikai pozíciójáról és
visszatért a színészi pályára. Lemondását azzal indokolta, hogy az új parlament összeállítása
nem megfelelı a jó politizálásra és kiemelte, hogy a decemberi forradalom mártírjai hiába
haltak meg.

1990. május 28.
A Jelen napilap szervezésében operett-estre került sor a Nemzeti Színház nagytermében,
amelyen a Szegedi Nemzeti Színház mővészei léptek fel. Az elıadás hatalmas sikerrel zárult.

1990. május 30.
A Szakszervezetek Mővelıdési Házában tartotta megyei értekezletét a Független Magyar Párt,
amelyen megválasztották az új megyei vezetıséget (úgy tőnik, hogy addig csak ideiglenes
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volt). Ez a következı lett: elnök: Békési György, elsı alelnök: Méhész János, alelnökök:
Czank András, Nagy János, titkár: Gál György. Az értekezleten elhangzott, hogy a Pártnak
250 tagja van a megyében, jobboldalibbnak és radikálisabbnak tartja magát az RMDSZ-nél,
de együtt kíván mőködni vele.
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