Balog Zoltán miniszterrel egyeztettek a Néppárt vezetői
2017. 6. 27.

Tőkés László EP-képviselőnek és Zatykó Gyulának, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnökének
meghívására érkezett Nagyváradra Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője
vasárnap, a Szent László Napok zárónapján, 2017 június 25-én.

A látogatás alkalmával több fontos megbeszélésre is sor került. Az emberi erőforrások minisztere
elsőként a Néppárt vezetőivel és Ilie Bolojan polgármesterrel egyeztetett. A találkozó Zatykó Gyula
és Szilágyi Zsolt országos Néppárt-elnök kezdeményezésére jött létre, hiszen egy sor olyan, a város
magyarságának életét érintő kérdésről volt időszerű egyeztetni, melyek az elmúlt években
megoldatlanok maradtak. Így Angela Lupseanak, a nagyváradi várgondnokság igazgatójának
felvetésére a vármúzeum üresen álló kiállítótereinek a magyar történelmet és kultúrát bemutató
kiállítási anyagokkal való feltöltéséről egyeztettek. Külön szóba került a budapesti Iparművészeti
Múzeummal való együttműködés kérdése, hiszen onnan is vendégül látna a vármúzeum egy
kiállítást.
Ilie Bolojan hangsúlyozta, hogy a Néppárt helyi vezetőit megbízható és szavatartó partnernek
tekinti és minden, a város magyar közösségét érintő ügyben, kikéri véleményüket. A város vezetője
alapelvnek tekinti a jövőre nézve a helyi költségvetésből a kultúrára szánt források arányos
elosztását, s eszerint a magyar közösség rendezvényeit is a városon belüli 25%-os részarány szerint
– a vonatkozó költségvetés egynegyedével – fogják támogatni. Bolojan elmondta: a Szent László
Napok olyan magas színvonalú rendezvény, mely közös értéke a város magyar és román
közösségének, mely összeköti a két együtt élő közösséget. ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat
a következő években is kiemelten támogatja majd a rendezvényt, a magyar kormány által
anyagilag támogatott eseményeket a polgármesteri hivatal is támogatni fogja. A felek egyet

értettek abban, hogy a rendezvény méltón szolgálja a városalapító szent király emlékének ápolását.
Az immár legendásnak számító Metropol együttes koncertje után, rendhagyó módon, a 2017-es
Szent László Napok záróeseményét, a legendás Omega együttes koncertjét, Balog Zoltán miniszter
és Zatykó Gyula főszervező közösen konferálta fel. Amíg a mintegy húszezres közönség a magyar
rocktörténelem kiemelkedő slágereit élvezhette, tovább folytak az egyeztetések és sor került egy
több mint másfél órás megbeszélésére a Néppárt vezetői – Szilágyi Zsolt, Zatykó Gyula,
Csomortányi István – valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László és Balog
Zoltán miniszter részvételével.
A miniszter úr tájékoztatást kapott a magyarság Bihar megyei és nagyváradi helyzetéről, a
közösségi érdekérvényesítés nehézségeiről és lehetőségeiről. A nemrégiben bejelentett Szent
László-terv részleteit Csomortányi István megyei elnök ismertette, melynek fejezetei a magyar
közösség kulturális, oktatási és nyelvhasználati kérdésein túl a nagyváradi magyarság
megmaradásához elengedhetetlen gazdaságfejlesztési kihívásokra is választ ad.
Balog Zoltán megerősítette: a Szent László Napok olyan értéket teremtő fontos eseménye a
megyének és Nagyváradnak, mely elismerést érdemel és mely bizton számíthat az általa vezetett
Emberi Erőforrások Minisztériumának további támogatására.
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