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Az Erdélyi Magyar Néppárt politikusainak segítségét kérte a magyar ügyek megoldásában Ilie
Bolojan, Nagyvárad polgármestere, így például a helyi tanintézmények vezetőtanácsaiba, az
önkormányzat által jelölendő személyekre is javaslatot tettek.
A csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón Zatykó Gyula, a Néppárt országos alelnöke elmondta:
Nagyvárad polgármestere azért kereste meg őket, mert az RMDSZ elárulta szövetségesét (a
Nemzeti Liberális Pártot, melynek színeiben a nagyváradi városvezető is politizál), s így nem tud
együtt működni az RMDSZ-szel. A Néppárt politikusa kijelentette: az RMDSZ árulásával cserben
hagyta a nagyváradi magyarságot, hiszen megyei pártpolitikai érdekeik miatt lemondtak a váradi
magyarok hatékony képviseleti lehetőségéről. A sajtóeseményen Zatykó elmondta: nagyváradi
tanintézmények vezetőtanácsi tagságának kérdése a rendszerváltás óta túlzottan átpolitizált, ezért
az általuk javasolt személyek kijelölésénél törekedtek a terület depolitizálására. A politikus szerint
igyekeztek olyan közéleti munkásságuk által elismert személyeket felkérni a tisztségek betöltésére,
akik tenni képesek az intézmények fejlődéséért.
Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke elmondta: Ilie Bolojan az egyeztetésre már
eleve azoknak az intézményeknek a listájával érkezett, melybe a városvezetés magyar
önkormányzati delegáltat kívánt jelölni. A Néppárt megyei politikusa elmondta: markáns oktatási
programmal rendelkeznek, s igyekeznek kijavítani az elmúlt évek hibáit, melyek következtében
teljes városrészekben szűnt meg az általános iskolai magyar oktatás. „Célunk, hogy a 2017-2018-as
tanévtől Szőllősön és Őssiben is újra legyen magyar nyelvű osztály. Hogy vállalásunk sikeres legyen,
a pedagógusok, szülők és további önkéntesek jelentkezését várjuk a Kálvin utca 1. szám alatti
irodánkban, hogy közösen végezhessük el a szükséges felméréseket, hivatalos ügyeket és a
tájékoztató munkát” – mondta Csomortányi. A Néppárt megyei elnöke hozzátette: a városvezetés
és a Néppárt közti együttműködés letesztelése érdekében még a héten iktatják a városházán
történő magyar ügyfélfogadói hely kialakításáról szóló kérelmüket.
Újságírói kérdésre válaszolva a Néppárt politikusai elmondták: remélik a városvezetés nyitása azt is
jelenti, hogy a Néppárt által már évek óta szorgalmazott ügyekben előrelépés fog történni, s a
mostani megkeresés kezdete lehet a további együttműködésnek is.
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