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1988. május 20-22.
Az MSZMP Országos Pártértekezlete.

1988. június 14.
Az MSZMP Heves Megyei Bizottsága ülést tartott, ahol el-

végezték a saját munkájuk elemzését, áttekintették a pártbizottság
összetételét, és a testület feladatát /NU/

1988. június 24.

A Gyöngyösi Városi Bizottság úgy döntött, hogy pártérte-
kezlet összehívása nélkül is el tudja végezni saját munkájának meg-
ítélését és megújítását / P /

1988 szeptember
GATE Üzem mémöld Intézetének alapszervezete Gyöngyö-

sön levéllel fordult a pártalapszervezetekliez, melyben kijelentették
„a pártértekezlet ügyében nem kérték a véleményünket, ezért lé-
pünk fel kezdeményezően". Kérték a városi pártértekezlet összehí-
vását „mivel a várt megújulás nem halad a kívánt ütemben". A levél
nem kapott publicitást, de a Városi Pártbizottság felkérte az alap-
szervezeteket, hogy vitassák meg a levelet 135 alapszervezeti tag-
gyűlésből 105 esetben döntöttek a pártértekezlet összehívása mel-
lett / ? /

Megalakul Egerben a FIDESZ helyi csoportja Révész Ta-
más főiskolai hallgató vezetésével. / E /

1988. szeptember 21.
MSZMP Heves Megyei Bizottságának ülése megállapította,

hogy a megújulás feltételei, „pártértekezlet összehívása nélkül is
megteremthető". /NU/

1988. szeptember 23.

MSZMP Eger Városi Pártbizottsága Németh László első tit-
kár vezetésével úgy döntött, hogy pártértekezletet hívnak össze. A 
megyei pártlapban október 20-án jelent meg a pártbizottság fela-
datterve. /NU/
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1988. október 13.
MSZMP Heves Megyei Bizottságának ülésén Politikai prog-

ramot fogadtak el. Meghirdették a pártmunka nyilvánosságának
korszerűsítését Döntöttek személyi kérdésekről, részleges sze-
mélycserékre került sor a testületben. Első titkán Barta Alajos.
Titkárok: Kiss Sándor, dr. Asztalos Miklós, Juhász Lajos. /NU/

1988. október 19.
Megalakult az MDF gyöngyösi csoportja. Az egri csoport

egy hónappal később szerveződött /1988. november 16./. / E /
1988. október 21.

KISZ értekezlet Felsőtárkányban, ahol Barta Alajos az
MSZMP megyei első titkára kijelentette: „Az országos pártértekez-
letet a tagság leegyszerűsítve élte át". Kérte, hogy a „...tagság adja
meg a bizalmat a kicserélődött megyei pártbizottságnak...". / N U /

1988. október 22.

MSZMP Gyöngyösi Bizottsága a pártértekezlet összehívá-
si! ról döntött / N U /

1988. november 11.
Az MSZMP Heves Megyei Bizottságának ülése megállapí-

totta, hogy szélesebb körben kellett volna kikérni a tagság vélemé-
nyét Korábbi döntésüket felülvizsgálva megállapították, hogy „A
megújulás feltételeinek megteremtése megyei szinten is pártérte-
kezlet keretében valósulhat meg eredményesen." /NU/

1988. november 12.

„Összefogással, cselekvéssel a megújulásért". E mottó je-
gyében zajlott le a városi pártértekezlet Egerben. Új összetételű
pártbizottságot választottak, de a titkárok a régiek maradtak. /NU/

1988. november 16.

Gyöngyösön megalakult az FKGP helyi csoportja, két nap-
pal megelőzve az országos pártalakulást / E /
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1988. november 26.

Városi pártértekezlet Gyöngyösön. Az új első titkár: Rajki
Sándorné lett /NU/

1988. december 3.

Városi pártértekezlet Hatvanban. Az első titkán Tótpál Já-
nosné lett /HN/

1988. december 30.

Interjú a Heves Megyei Népújságban Barta Alajos megyei
első titkárral. Az első titkár kijelentette: „A megye lakosságának
döntő többsége a szocializmusban látja a kibontakozás útját, újabb,
demokratikusabb szocializmust, és nem más rendszert akar!"
/NU/

1989. január 20.

Megalakult az MDF hatvani csoportja 30 fővel, szóvivő: Dr.
Baranyai Miklós orvos. /HN/

1989. január 21.

Az MSZMP megyei értekezletén a személycserék következ-
tében „régi-új" vezetés alakult Első titkár: Kiss Sándor, titkárok: 
Dr. Vasas Joachim és Juhász Lajos. /NU/

1989. január 26.
Az Erdélyi Szövetség megalakulása a megyeszékhelyen kb.:

100 fővel. /NU/
1989. január 28.

Az új megyei első titkár a Népújságban megjelent interjú-
ban kijelentette: „Első konkrét teendőm az apparátussal való talál-
kozás volt... ennek az apparátusnak vissza kell adni a hitét,... hogy
jól felkészült önmagában bízó apparátus tudja szolgálni a testüle-
tet" /NU, P/

1989 február

Megalakult az SZDSZ egri csoportja a főiskola pinceklubjá-
ban. / E /
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1989. március 10.

Az MDF egri szervezetében előadást tartott Joó Rudolf: „A
magyar kisebbségekről a Kárpát medencében" címmel. /NU/

1989. március 13.

Kerekasztal megbeszélés a város fejlesztéséről Gyöngyö-
sön. Résztvevők: az MSZMP, a K3SZ, a Szakszervezet, a HNF, a 
FIDESZ, a Városvédő Egyesület, az FKGP, az MDF és a Bajza
Egyesület /NU/

Megalakult az MSZDP egri szervezete. Elnöke dr. Korom-
pai János. A szervezet március 28-ra kidolgozta programját „Vissza
Európába" címmel. / N U /

1989. március 15.

Március 15-dikét a megyében külön ünnepelték a társa-
dalmi, politikai szervezetek (MSZMP, KISZ, Szakszervezet, Tanács,
Népfront) és az ellenzéki pártok (FIDESZ, SZDSZ, FKGP, MDF).
/NU, P/

1989. március 30.

Megalakult az Egri Szociális Unió. / E /
1989. március 31.

A megyei agrárreformkör alakult Elnöke dr. Nyilas János a 
gyöngyössolymosi Mátra TSZ elnöke. /NU/

1989. április 4.

Jenes Pál megyei tanácstag bizalmatlansági indítványt nyúj-
tott be Schmidt Rezső megyei tanácselnök ellen, akinek - szerinte
- nincs meg „a politikai intelligenciája, nem ért a szakigazgatási
munkához, és csak papírról tud beszélni". /NU, HH/

1989„ április 12.

Megalakult az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola re-
formköre, nyilatkozatuk április 24 én jelent meg a Népújságban.
/ E /

172



Kronológia

1989. április 15.

Megalakult az egri városi pártbizottság reíormküre, „a reform-
kör politikai szabadegyetem jelleggel tevékenykedik", fogalmazta
meg célkitűzésüket Gábor László. /NU, HH/

1989. április 18.

A FIDESZ, az MDF, az MSZDP, az SZDSZ egri csoportjai
megalakították a Független Poliükai Kerekasztalt «... sok olyan
probléma van Egerben, amely megoldásra vár - nyilatkozta Taijá-
nyi Gyula soros elnök - , az alapkérdésekben egy elértünk." Alapító
iratuk május 12-én jelent meg a megyei sajtó hasábjain. /NU, HH/

1989. április 19.

Gyöngyösön megalakult az MSZMP reformköre. A reform-
kört nyílt levélben üdvözli az MDF helyi szervezete: „«.. a felhívá-
sukban közölt alapokon szót fogunk érteni..." - jelentették ki. Nyi-
latkozatuk Népújság által cenzúrázott részeit a gyöngyösi Prés kö-
zölte le. /NU, HH, P/

1989. április 21.

SZDSZ bemutatkozó nagygyűlést tartott Egerben, a Tech-
nika Házában. Vendég: Kőszegh Ferenc és iij. Rajk László, aki kije-
lentette, „az SZDSZ nem párt, de pártként működik". /NU, HH/

A Heves Megyei Tanács megerősítette posztján Schmidt
Rezső megyei tanácselnököt miután az MSZMP Heves Megyei
Bizottsága poliükai támogatásáról biztosította őt /NU, HH/

1989. április 29.
Az egri MDF szervezet kezdeményezésére egyeztető fóru-

mot rendeztek a megyei APEH székház megépítésével kapcsolat-
ban, a poliükai pártok, a tanács, és az APEH részvéteiével. A fórum
résztvevői szerint a 100 millió Ft költséggel épülő székház „sérti a 
megye népének igazságérzetét". /HH, NU/

1989. május 4.

Tiltakozó gyűlést rendeztek Gyöngyösön a pártok és társadalmi
szervezetek részvételével (az MSZMP reformköre, az FKGP, az
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MDF, a FIDESZ, a Bajza Egyesület), a Gyöngyösorosziban épülő
Használt Akkumulátor Feldolgozó Üzem ellen. A gyűlés egyik szó-
noka Komenczi Bertalan szerint: „eddig alattvalóként élt az ember,
ezután állampolgárként szeretne élni, ami azzal jár, hogy bele kíván
szólni környezetének alakításába". /HH/

1989. május 18.

Az egri szociáldemokraták felhívása a párt tagjaihoz a párt-
egység védelmében. „Generációs ellentétek osztják meg a pártot" -
állapította meg dr. Korompai János, a párt országos alelnöke. /NU,
HH, EU/

1989. május 20.
Megalakult a Mátraalji Iljúsági Szervezet Gyöngyösön. / P /

1989. május 29.
A KISZ jogutódjaként megalakult megyénkben a HEMISZ.

/E /

1989 június
A gyöngyösi reformkör és az egri tanárképző főiskola re-

formköre követelte dr. Vasas Joachim lemondását, aki az 1956-os
események sajátos interpretálásával vált a bolsevik szilárdság pél-
dájává, kijelentve: „1956 csali száz méterig volt népfelkelés, amíg
elindultak a Műegyetemről; Nagy Imre ldvégzése helyes és jog-
szerű volt". Sajtó polémiája Elek Istvánnal már személyeskedésbe
csapott á t Dr. Vasas Joachimnak „Van tömegbázisa ís, egy ember-
ként sorakozik fel mögötte a Münnich Ferenc Társaság" - állapí-
totta meg a Heü Hírnök szemleírója. /HH, P/

A FIDESZ ülő sztrájkot tartott a Megyei Pártbizottság lép-
csőin. A 20-30 tüntető ültakozott a pártvagyon kiárusítása ellen, és
követelte a párt kivonulását a munkahelyekről. /NU/

1989. június 1.
A gyöngyösi és az egri tanárképző főiskola reformköre ál-

lásfoglalásában követelte a pártkongresszus összehívását és a sze-
gedi platform tervezet elfogadását /NU/
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1989. június 8.

A Magyar Demokrata Fórum népújságbeli felhívásában kö-
vetelte, hogy a rendpártiak, azaz a Münnich Ferenc Társaság tagjai
lépjenek a nyilvánosság elé. /NU/

Megyei kerekasztal megbeszéléseken aktuális problémák-
ról fejük ki véleményüket az SZDSZ, az MDF, az MSZDP képvise-
lői és a megyei tanács vezetői. (HAF Üzem, APEH Székház). /NU/

1989. június 9.

A megyei reformkörök küldöttei találkoztak Gyöngyösön. A 
résztvevők közleményükben szögezték le céljukat: „a reformesz-
mék épüljenek be a közgondolkodásba". /NU/

1989. június 14.

Hatvanban megalakult az MSZMP reformköre 24 fővel.
Programjukat a Hatvani Napló 7. száma közli. /HN/

1989. június 16.

Az MDF kezdeményezésére tiszteletadásból gyertyát gyúj-
tottak az 1956-os decemberi egri sortűz áldozatainak emlékére.
/NU/

1989. június 29.

A Heves Megyei Pártbizottság bizalmat szavazott dr. Vasas
Joachim ideológiai titkárnak, és elvetette a gyöngyösi és más re-
formkörök elképzelését a pártvagyon elszámolásáról, a többpárt-
rendszerre való áttérésről, a megyei PB új funkciójáról. Ugyanak-
kor nem fogadta el a kritikát, miszerint „a megyei pártbizottság az
események után kullog", valamint hogy a döntéséről nem értesíti a 
reformköröket /NU. HH, P /

Az MDF követelte Barta Alajos, volt megyei első titkár, és
országgyűlési képviselő lemondását, aki személyében felelős azért,
hogy az ő első titkársága idején „Hevest a legkonzervatívabb me-
gyék között tartják számon". /NU,HH/
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1989. július 13.
A Münnich Ferenc Társaság közleményben búcsúzolt Ká-

dár Jánostól. /NU/
Az MDF állásfoglalást közölt a politikai apparátusok leépí-

téséről. Az állásfoglalásban megfogalmazták: »Az apparátusok
(KISZ, MSZMP, Szakszervezetek) kiselejtezés, létszámcsökkentés
miatt felszabaduló káderei, mintegy káipótlásul, különböző szak-
mai területek kulcspozícióit kapják meg, tekintet nélkül arra, hogy
a pozíció betöltésére szakmailag és emberileg alkalmasak e". Ezért
ültakoztak Kónya Lajos, volt gyöngyösi MSZMP titkár kinevezése
ellen a GYIVI igazgatói székébe. /NU, HH/

1989. augusztus 21.
Gyöngyösön megalakult a Heves Megyei Egyesületek Szö-

vetsége. Célja: segíteni „megyénk társadalmi önszerveződését és
érdekképviseletét". /NU/

1989. augusztus 24.

Megjelent a megyei Ellenzéki Kerekasztal felliívása a társa-
dalmi szervekhez, intézményekhez, állampolgárokhoz a pártvagyon
felmérése, igazságos megosztása és közérdekű használata érdeké-
ben. /NU, HH/

1989. augusztus 30.
A gyöngyösi reformkör a platformszabadság alapján az

MSZMP kongresszusára jelölteket állított és választási irodát mű-
ködtetett /HH/

1989. augusztus 31.
A hatvani ellenzéki kör (MDF-SZDSZ) első felhívása a vá-

ros lakóihoz: „javasoljanak olyan személyeket környezetükből, akit
képessége, megbízhatósága, szakértelme, másokért való kiállása,
becsületes életmódja alapján alkalmasnak tartanak tanácsi, illetve
országgyűlési képviselőnek". /NU/
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1989. zenien (her 4-15.
A rendszerváltás szabadiskolája címmel az á SZDSZ elő-

adássorozatot indított meghívott előadókkal, pártsz.: ezés céljából.
/NU, EU/

1989. {szeptember 8.
Az MSZMP Heves Városi Bizottsága soros ülését határozat-

képtelenség miatt nem tartották meg. /HH/
1989. szeptember 14.

A Hazafias Népfront egri elnöksége követelte, hogy a Nép-
front kaphasson jelöltválasztási jogot a képviselőválasztáson. Rész-
let az indoklásból: „a Hazafias Népfront vidéken konszenzus te-
remtő erő". /NU/

1989. .'szeptember 20.
A Marxista Egységplatform Ribánszld Róbe-t vezetésével

nagygyűlést tartott Egerben. /NU, HH/
1989. széptenibér 21.

Megalakult a Szociáldemokrata Ifjúsági Mo ilom egri cso-
portja. /NU/

Az egri Ellenzéki Kerekasztal állásfoglalás : „Élesszük újjá
a kulturális életet!". /NU/

1989. szeptember 29.
Az egri ós a gyöngyösi ellenzéki szervezel (az MDF, az

SZDSZ, a FIDESZ, as FKGP) felvonulást rendez :, követelve a 
Munkásőrség megszüntetését. Jelszavaik: „Műnk : írség oszolj!"
/FIDESZ/; ,A munkához nem kelI őr!" /SZDSZ/. />HJ/

1989. szeptember 30.
Megalakult a KDNP megyei szervezete. A>: alakuló ülésen

vezetőséget választottak és alapszabályt fogadtak el. / E /
1989 október-november

Az SZDSZ aláírásgyűjtési akciója a négy igeoes népszavazás
kiírásáért / E /
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1989. október 7.
Az FKGP első Heves megyei nagygyűlése Gyöngyösön a 

Mátra Művelődési Házban, ahol a megye 21 településéről kb. 200
fő jelent meg. /HH/

1989. október 9-11.

Megalakult az MSZP.
1989. október 14.

Heves megyében megalakult a Magyarországi Szövetkezed
és Agrárpárt / E /

1989. október 18.
Az MSZMP Heves Megyei Bizottsága feloszlatta önmagát,

és megválasztotta az MSZP Megyei Koordinációs Bizottságát
/NU/

1989. október 23.
Megemlékezések az 1956-os forradalom évfordulójáról. Kö-

zös ellenzéki (SZDSZ, FIDESZ, MDF, FKGP) ünneplések. Egerben
gyertyagyújtás az áldozatok emlékére; Gyöngyösön ünnepi ülés a 
Mátra Művelődési Központban; Gyöngyösorosziban emlékmüava-
tás; Hatvanban kopjaíás megemlékezés. /NU, HH/

1989. november 2.
Az MSZMP tagtoborzó és zászlóbontó gyűlést tartott Eger-

ben, a Dohánygyár nagytermében. /NU/
1989. november 7.

Ellenzéki Kerekasztal alakult Gyöngyösön, a Bajza Egyesü-
let a FIDESZ, az MDF, az FKGP, az SZDSZ: részvéteével. ,A ke-
rekasztalban résztvevő szervezetek égetően sürgősnek tartják a 
pártállamtól örökölt csődtömeg felszámolásának a megkezdését".
/NIJ, P /

1989. november 8.
Megalakult a KDNP gyöngyösi szei-vezete. Ügyvezető ütkár

Reisz István. / E /
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1989. november VI

Az FKGP megalakította a Gyöngyösi Pökln ' ss Gazdakört,
24 fővel. / P /

1989. november 18-19.
Az SZDSZ szegénység ellenes hétvégét rendezett Egerben

(olcsó ruhavásár). / E /
1989. november 19.

Megalakult az FKGP Heves megyei választmánya. / E /
1989. november 2-1.

Párád sas váron megalakult a Republikánus Nemzeti Párt
Megyei vezetője: Jánosi Péter. /NU, HH/

1989. november 26.

Népszavazás. November 24-én a Népújságban különböző
felhívások jelentek meg. A POFOSZ: 4 igenre; a KNDP: 1 nem -
többi igenre; a HEMÍSZ: az első nem - a többi ige a: o mozgósított
Az MDF „nem megyünk el, nem szavazunk" íelhí : >t. adta közre.
,/NU/

19139. december 1--L
Egerben az MKP megszervezte első piaci a óját / N U /

1909. december '± 
Az MSZMP ín.', gyűlési tartott Egerben, vez ség választás-

sal egybekötve. /NU/"
1989. december (>.

Az MSZP alakuló ülést tartott Gyöngyösöt. November vé-
géig 352 fő lépett be a pártba. A 168 alapszervezet ikár közül 29,
a Városi Pártbizottság 25 tagjából 14, a 9 kongresszusi küldött kö-
zül 4 nem igazolt ál: az MSZP-be. /HH/

1989. december 12.
Emléktáblát avattak Egerben az 1956-os sortűz áldozatainak

emlékére. A táblánál az MDF, a POFOSZ, a KDNP, az FKGP, az
MSZP, a Magyar Nemzeti Szövetség koszorúzott Az SZDSZ, a FI-
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DESZ, az MSZDP külön megemlékezést tartott gyertyagyújtással
egybekötve. /NU/

1989. december 18.
Megalakult a Magyar Néppárt Heves Megyei Bizottsága.

Elnöke Tóth Mihály gazdálkodó. /NU/
1989. december 22.

Ellenzéki pártok gyűjtést rendeztek Romániának, és más-
nap elindult az első teherautó. / E /

1989. december 23.
Tiltakozó nagygyűlés és gyertyagyújtás az egri Dobó téren,

a „romániai véres terror és diktatúra ellen", az ellenzéki szerveze-
tek kezdeményezésére. /NU/

1990. január 4.
Pártszakadás az FKGP-ben. A gyöngyösi szeivezetből 4 fő

kilépett és megalapította a Nemzeü Kisgazdapárt gyöngyösi szer-
vezetét / E /

1990. január 5.
Megalakult a Vállalkozók Országos Szövetségének egri

szervezete. /NU/
1990. január G.

Az MSZMP megyei aktíva értekezletet tartott /NU/
1990. január 12.

Az SZDSZ és a FIDESZ nyílt levélben fordult a Heves me-
gyei Rendőrkapitányság Állambiztonsági helyetteséhez, amelyben
követelték a III/III. ügyosztály megszüntetését /NU/

Az ellenzéki pártok tüntettek az egri rendőrkapitányság
előtt a Duna-gate botrány miatt /NU/

Az FKGP segélyszállítmány indított Erdélybe. / E /
1990. január 16.

Az MSZP Heves Megyei Koordinációs Tanácsa követelte
HoiváÜi István belügyminiszter lemondását /NU/
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1990. január 22.
Megkezdődött az ajánló szelvények gyűjtése a képviselője-

löltek állításához. / E /
1990. január 23.

Egerben megalakult a Demokrata Nyugdíjasok Pártja. / E /
1990. január 24.

Zöld Párt alakult Hatvanban. /NU/
1990 február - március

A Népújság február másodika és március hatodika közötti
számaiban, az Egri Újság február 9-ei és február 23-ai számaiban
közölte a pártok programjait. /NU, EU/

1990. február 2.
Az országgyűlési választási kampány beindulása. / E /

1990. február 8.
Az Egri TV minden hétfőn ismertette a választásokon in-

duló pállok programjait és bemutatta a képviselőjelölteket /NU/
1990. február 10.

Aláírásgyűjtés kezdődött az egri egyetem felállításáért Kez-
deményezői':: a DEMISZ és ;iz Egri Szociális Unió. /NU/

1990. február 15.
Az MSZDP Heves megyei szervezete aláírástgyűjtő kam-

pányt kezdett a kamatadó eltörlésééit. /NU/
1990. február 26-27.

A megyei listaállító pártok képviselőket delegáltak a válasz-
tási bizottságokba. / E /

199Ü március
A Heves Megyei Népújság, az Egri Újság, a gyöngyösi Prés

és a Hatvani Napló bemutatta a képviselőjelölteket /NU, EU, P,
HN/

1990. március 1.
A pártok képviselőjelöltjei kijelent ették, hogy támogatják az

egri egyetem felállítását /NU/
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1990. március 2. 

Az. SZDSZ választási nagygyűlést tartott Eí ben, melynek
vendége Pető Iván, a párt megyei listavezetője. /NU/

1990. március I L
Az. FKGP választási gyűlése a gyöngyösi „Legényegylet-

ben. /NU/
1990. március 15.

Megemlékezés a nemzeti egység jegyében. /NU/
1990. március 21.

Az MSZMP LIeves Megyei Bizottsága tiltakozott a köztéri
szobrok letakarása ellen, amit a megyei tanács rendelt el. Ugyan-
csak tiltakoztak ennek választási célokra való használása ellen, amit
- véleményük szerint - a pártok folytatnak. /NU/

1990. március 23.

Az SZDSZ „rendszer és kampányzáró buU"-t rendezett
Egerben. /NU/

1990. március 25.

Az országgyűlési választások első fordulója.
1990. március 30.

MDF~PKGF--F ; v N P választási szövetség • ':. cult Megálla-
podtak, hogy az erősebb pozícióban lévő jelöltet tár gatják. /NU/

SZDSZ-FIDESZ együttműködési, megállaj a. ás. Elhatároz-
ták, hogy az esélytelen képviselőjelöltek visszalép: ek az esélye-
sebb javára. / N U /

1990. április 4.

A választás második fordulójába jutott egri képviselőjelöltek
(Szarvas Béla, Nóvák Rudolf, Lukács Tamás) TV-beszélgetése.
/ N U /

Az SZDSZ egri választási gyűlésén a szónok Kiss János, a 
párt elnöke. / N U /

MSZMP megünnepelte április 4-ét /NU/

182



Kronológia

1990. április 5.
Nyilvános vita az egri képviselőjelöltek között, a Megyei

Művelődési Ház nagytermében. /NU/
1990. április 8.

Az országgyűlési választások második fordulója.
1990. április 9.

A Megyei Választási Bizottság átadta a megbízóleveleket a 
területi listán mandátumot szerzett képviselőknek: dr. Lukács Ta-
másnak, dr. Nóvák Rudolfnak és Pokornyi Endrének. /NU/

1990. április 14.
Az SZDSZ a szavazás megismétlését kérte a noszvaji szava-

zókörben. /NU/
1990. április 29.

A Legfelsőbb Bíróság döntése: nem kell szavazni Nosz-
vajon. /NU/

1990. május 2.
Az FKGP „Hangya" szervező gyűlést rendezett Gyöngyö-

sön. / E /
1990. június 1.

Az MSZMP jur.iálist tartott az ecsédi tónál, sz önkormány-
zati választásokra való készülődés jegyében. /NU/

1990. június 30.

Péter-Pál napi nagygyűlést rendeztek a kisgazdák Gyön-
gyös főterén. Meghirdették az „Új beszédek, új arcok, új szokások"
elvét /NU/

1990. július 16.
Dr. Vass Géza az MSZP megyei elnöke lemondott tisztéről. 

/NU/
1990. július 29.

Népszavazás a köztársaság elnökének megválasztásáról.
Megyénkben a szavazásra jogosult 255.470 állampolgárból részt
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vett 41.094 fő /15,85 %/, ebből 36.076 igen és 4.568 nem volt a 
szavazatok aránya. / E /

1990. augusztus 12.
Az FKGP besenyőtelki pártnapjának programja: szentmise,

naggyűlés, kisgazdabál. /NU/
1990. augusztus 20.

Politikai fesztivált tartottak Egerben a Szépasszony-völgy-
ben. A pártpavilonokban propaganda anyagokat kínáltak. A műsor-
ban helyi és országos politikusok léptek fel. /NU/

1990. augusztus 21.

Megalakult a Független Szociáldemokrata Párt makiári
szervezete. / E /

1990. augusztus 22.
KDNP-i nagygyűlés Gyöngyösön. Bemutatkozott dr. Varga

László New York-i ügyvéd. / E /
1990. augusztus 31.

Az MDF 36 szervezetének küldöttei megválasztották a párt
megyei választmányát. / E /

1990 szeptember
A megyei sajtó közreadta az önkormányzati választásokra

készülő pállok programjait és bemutatta képviselőjelöltjeit /NU,
EU, P, GYH/

Az önkormányzati választásokra készülve az SZDSZ meg-
alakította Egerben a liberális Klubot A klub célja: „a civil szerve-
ződés elindítása". /NU, EU/

1990. szeptember 7.
Az MDF-FKGP-KDNP választási koalíciója közös válasz-

tási gyűléseket rendezett /NU, EU/
1990. szeptember 14.

Szabadelvű Választási Szövetség alakult Egerben:
SZDSZ-FIDESZ-Ipartestület-Zöld Párt részvételével. /EU/
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1990. szeptember 17.
FIDESZ nagygyűlés Poroszlón. Orbán Viktor beszédben

kérte a megjelenteket, hogy „feltétlenül vegyenek részt a helyható-
sági választásokon".

Az MDF gyöngyösi gyűlésén dr. Balsai István igazságügy-
miniszter a meghívott vendég. /NU/

1990. szeptember 21.
A Heves megyei társadalmi szervezetek létrehozták a Tár-

sadalmi Egyesülések Szövetsége /TESZ/ Heves megyei szerveze-
tét / E /

1990. szeptember 30.
A helyhatósági választások első fordulója.

1990. október 5.
Dr. Nóvák Rudolf az SZDSZ egri képviselője lemondott

mandátumáról: „Eger érdekét egy főállású, hivatásos képviselő
érvényesítse", mert az „ügyvédi munka és a képviselőség nem
gyakorolható párhuzamosan" - jelentette ki. /EU/

Megalakulta Mátravidéki. Gazdasági Egyesület / E /
1990. október 14.

A helyhatósági választások második fordul oj;.. Füzesabony
polgármesterének választották a kereszténydemok { '.a dr. Pásztor
Józsefet Pétervására polgármestere Pál Iászló füg^c.len képviselő
letL /NU/

1990. október 21.
Az egri képviselőtestület 31 tagja 21:10 szavazati aránnyal

megválasztotta a szabad demokrata dr. Ringellhann Györgyöt a 
város polgármesterének. /NU/

1990. október 23.

Megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom évfordu-
lóján. /NU/
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1990. október 24.
A független Szinyei Andrást választották Hatvan város pol-

gármesterének. A megválasztást a KDNP és a FIDESZ támogatta.
/NU/

1990. október 25.
Gyöngyös polgármestere Keresztes György, keresztény-

demokrata poliükus lett /NU/
Eger megyei jogú város lett /NU/

1990. október 27.
Heves polgármestere dr. Hegedűs György, az MDF tagja.

/NU/
1990. október 15-30.

Az önkormányzatok megtartották első üléseiket, amelyen
átadták a megbízóleveleket megválasztották a megyei közgyűlés
képviselőit, kidolgozták és elfogadták a szervezeti és működési
szabályzatukat /NU/

1990. december 14.
A Heves Megyei Közgyűlés alakuló ülése. A közgyűlés el-

nöki funkciójára javasolták dr. Hegedűs György hevesi polgármes-
tert és Pálos Oszvald hatvani ügyvédet. A szavazás eredménytelen
volt mivel egyik jelölt sem kapta meg a 2/3-os többséget /NU/

1990. december 28.

A megyei közgyűlés újabb ülése. A közgyűlés 2/3-os több-
séggel megválasztotta dr. Jakab István volt megyei vb-titkárt a köz-
gyűlés elnökévé. / N U /
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