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Sajtótájékoztatót tartott Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi polgármesterjelöltje
és Moldován Lajos Gellért, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi elnöke. Zatykó felhívta a
figyelmet a Biharpüspökin átmenő forgalom elviselhetetlen mértékére, valamint egy terelőút
megépítésének szükségességére, továbbá kifogásolta a nagyváradi önkormányzat kulturális
projekteket érintő pénzosztási elveit, melyek eredményéül a magyar vonatkozású rendezvények
jóval kevesebb támogatást kaptak, mint a román vonatkozású események.
„A Néppárt helyi szervezete már 2012-ben jelezte, hogy Biharpüspökiben akkora az átmenő
forgalom, hogy az jelentősen megnehezíti az ott élők mindennapjait: az állandó zaj, a
légszennyezés, valamint a gyalogátkelő-helyek veszélyessége mind-mind kényelmetlenséget
okoznak, és nem egy élhető városrész képét adják” – mondta Zatykó Gyula. A nagyváradi
polgármesterjelölt emlékeztetett: már 2013-ban javaslatot tettek egy kerülőút megépítésére,
melynek nyomvonalát is meghatározták, s a kevesebb mint öt kilométeres útvonal – mely nem
érintene lakóépületeket, ezáltal elkerülhetővé téve a bontást – már akár 10 millió euróból is
megvalósítható lett volna. A Néppárt helyi tisztségviselői többször konzultáltak ez ügyben a város
vezetőivel, a 2010-2020-as városfejlesztési stratégiában is helyet kapott a tervezet, ezt azonban
mind a mai napig nem valósítottak meg. „Sürgősségi eljárásban kellene rendezni a biharpüspöki
helyzetet, hogy a terelőút mihamarabb megépülhessen. Ehelyett a városvezetés egyéb, kevésbé
fontos útszakaszokat építtet, ráadásul az általunk javasolt projekt költségeinek sokszorosáért” –
fogalmazott Zatykó.
A nagyváradi polgármesterjelölt kitért a városi rendezvényekről szóló – március 31-én elfogadott –
tanácsi határozatra is. Zatykó Gyula örvendetesnek nevezte, hogy összesen 1.2 millió lej kerül
kiosztásra kulturális célokra, ugyanakkor kifogásolta, hogy a magyar vonatkozású rendezvények (a
Magyar Kultúra Napja, a Festum Varadinum és a Szent László Napok) ezen összeg csupán 2.88%-át,
vagyis 35 000 lejt kaptak összesen. „Figyelembe véve a nagyváradi magyarság számarányát, a
meghatározott keretösszeg legalább 25%-át kellett volna megítélje az a bizottság, mely döntött a
kulturális események finanszírozásáról. Fontos tudatosítanunk: nem vagyunk másodrangú polgárok
saját városunkban, s az általunk befizetett adók visszaosztásakor jogunk van a minket megillető
részhez. Programjaink több tízezer embert szólítanak meg, a városvezetés pedig mintha mégsem
értékelné munkánkat. Nem egyik vagy másik rendezvény kárára emeljük fel szavunkat, hiszen
minden támogatásnak örülünk, hanem az igazságosabb, a magyar közösség számarányát
figyelembe vevő pénzosztást kérünk” – mondta Zatykó Gyula.
A sajtótájékoztató végén Moldován Gellért Lajos egy közelgő képeslap- és fényképkiállításról
számolt be. A Néppárt nagyváradi elnöke elmondta: régi fotók és képeslapok kiállításán keresztül
szeretnék bemutatni a régi Nagyvárad egykori fényét, mely most – a rossz állapotban lévő
műemlék-épületek miatt – elveszni látszik. A kiállításra május 5-én kerül sor a Partiumi Keresztény
Egyetem emeleti folyosóján, s arra kérik a nagyváradiakat, hogy akik rendelkeznek régi
képeslapokkal és fényképekkel, s szeretnének hozzájárulni a kiállítás sikeréhez, azok vigyék be
példányaikat az Erdélyi Magyar Néppárt irodájába (Fő utca/Str. Republicii 45. szám), vagy telefonon
jelezzék közreműködési szándékukat a 0741614982-es telefonszámon. A kiállítás szervezői az így
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