Sikeres szavazás: három magyar vonatkozású projekt is
bekerült az első tízbe
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Sajtótájékoztatót tartott Nagyváradon Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke,
Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke, Moldován Gellért Lajos, a Néppárt nagyváradi
szervezetének elnöke, valamint Holló Barna és Farkas László, két nagyváradi közösségi projekt, a
rogériuszi víztorony átalakításának és az izraelita temető felújításának kezdeményezői.

Lezárult az az internetes szavazás, melyen a nagyváradi polgárok dönthették el, hogy az
önkormányzat mely közösségi projekteket támogassa 200 ezer eurós értékhatárig. Zatykó Gyula
sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az 52 közzétett tervből tízet fognak megvalósítani, a
szavazás során pedig 14 ezer online voks érkezett be.
„Egyértelműen sikeres kezdeményezést tudhatunk magunk mögött, hiszen e közösségi
projekteknek köszönhetően Nagyvárad lakói még inkább magukénak érezhetik városukat. Köszönet
illeti mindazokat, akik részt vettek a szavazásban, ezzel is bizonyítva, hogy érdekli őket városuk
sorsa” – mondta Zatykó Gyula, majd hozzátette: az 52 benyújtott tervről az elkövetkezőkben még
egyszer szavazni fognak, lakossági fórumok keretében, ahol az adott körzethez tartozó projektek
sorsáról dönthetnek majd. A politikus elmondta: idejében értesíteni fogják a résztvevőket a fórumok
időpontjáról és helyszínéről, a megvalósításra kerülő projektek végső sorrendje pedig csak azok
után alakul ki.
„A Néppárt által támogatott mindhárom kezdeményezés bekerült az első tíz, megvalósításra váró

projekt közé, hiszen az izraelita temető felújítását, a rogériuszi víztorony kilátóvá és kiállítótérré
való átalakítását, valamint a Schlauch-kert (Petőfi park) felújítását is sokan támogatták. Egyértelmű
sikerként értékeljük az eredményt, és jól látható: a mozgósítás és az összefogás meghozta
gyümölcsét, s a nagyváradi magyar közösség szempontjából is fontos projektek jól szerepeltek a
versenyben” – hangsúlyozta Csomortányi, majd tájékoztatott: az izraelita temető a második, a
víztorony-projekt – holtversenyben – az ötödik, a Petőfi park felújítási terve pedig a hetedik lett.
Felszólalása végén a Néppárt Bihar megyei elnöke elmondta: a legutóbbi, hasonló kiírás alkalmával
a Néppárt nem vett részt a mozgósításban, s akkor csak két magyar vonatkozású projekt nyert. A
politikus – Zatykó Gyulához csatlakozva – ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy amint nyilvánosak
lesznek a kiírás második szakaszában megszervezendő lakossági fórumok időpontjai és helyszínei,
tájékoztatni fogják a közvéleményt, hiszen a most – online – leadott szavazatok csak a teljes
pontszám felét képezik.
Holló Barna és Farkas László felszólalásukban ismertették az általuk kezdeményezett projektek
részleteit, hangsúlyozva, hogy a város szempontjából is fontos fejlesztésekről van szó, melyeknek
minden nagyváradi lakos haszonélvezője lehet, valamint megköszönték a Néppárt által, a
mozgósítás és a tájékoztatói munka során nyújtott támogatását.
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