Erős önkormányzati magyar jelenlét nélkül a változtatás
esélytelen
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Nagyvárad Polgármesteri Hivatalának megrendelésére a belvárosban a szombati napon kerültek
kihelyezésre az első három nyelvű (román, magyar, angol), a város fontosabb épületeihez és
intézményeihez való eljutást segítő irányjelző feliratok. A munkálat megrendelője a város
Nemzetközi Finanszírozású Beruházásokat Menedzselő Igazgatósága, a kivitelező pedig egy
magánvállalkozás.
A feliratok kihelyezését követően a továbbiak felszerelésének azonnali leállítását és tartalmi
ellenőrzését voltunk kénytelenek kérni, ugyanis ismét és sokadjára, azokat a polgármesteri hivatal
magyar ajkú felelőseinek megkerülésével kivitelezték. Emlékeztetünk, korábban szintén közbe
kellett avatkoznunk a polgármesteri hivatal épületére kihelyezett hibás intézményfeliratok ügyében,
melyeket akkor is a legrövidebb időn belül lecseréltettünk, ugyanakkor hibás, botrányos
magyarsággal készült anyagokat egyéb, a polgármesteri hivatalhoz tartozó szervezési egységek is
adtak ki.
A probléma rendszerszintű, melyet folyamatosan, tűzoltásszerűen kell kezelnünk, mely helyzet fő
okozója, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt cél az önkormányzat alkalmazotti létszámán belül a
magyar nemzetiségűek arányának növelése. Jelenleg a magyar alkalmazottak aránya 4% körül
mozog, emiatt a magyar közösséget érintő nyelvi feladatok egy részét román ajkúak végzik az
ismert eredményesség mellett. Az állapot, melyre 2008 óta folyamatosan felhívjuk a figyelmet,
tarthatatlan és botrányos, ugyanakkor erős önkormányzati magyar jelenlét nélkül a változtatás
esélytelen.
Éppen ezért károsnak és feleslegesnek tartjuk azokat a már megjelent politikusi reakciókat, melyek
a polgármesteri hivatalon belül folyamatos harcot vívó kis, létszámú magyar szakemberre tereli a
felelősséget, hiszen most éppen azok kritizálnak és keresik politikai hasznukat a város
magyarságának nehéz helyzetében, akik két és fél évtizedes városházi vezetői jelenlétük sorozatos
mulasztásai és korrupciós ügyei miatt fő felelősei a kialakult kedvezőtlen helyzetnek.
Az Erdélyi Magyar Néppártnak komoly munkája fekszik abban a fájdalmasan lassú városházi
attitűdváltozásban, mely eredményeképpen városunkban ismét elkezdtek megjelenni magyar
nyelvű hivatalos feliratok.
Szervezetünk fontos és hiánypótló eredménynek tartja, hogy abban az időszakban, amikor a
megyét vezető politikai alakulatoknak eredményteleségük leplezése miatt elemi érdekük a
folyamatos nemzetiségi feszültségkeltés, sikerült Zatykó Gyula személyében a magyar közösség
ügyeivel is foglalkozó tanácsadót küldeni a nagyváradi önkormányzatba. Városunkat a megyei
bársonyszékek kedvéért hagyták cserben, nekünk ezt a helyzetet kell mentenünk.
Tagadhatatlan tény, hogy komoly eredmény, hogy az említett tájékoztató feliratok az 1995 óta
létező törvényi lehetőségek kihasználásával, két és fél évtizedes késéssel ugyan, de kikerülnek
végre magyar nyelven is, ugyanakkor gondoskodni fogunk arról, hogy azokat a legrövidebb időn

belül kijavítsák és a felelősök elnézést kérjenek Nagyvárad magyarságától.
Zárásképpen emlékeztetünk a legutóbbi EP-választások katasztrofális bihari és nagyváradi magyar
(RMDSZ-es) eredményeire, illetve a Nagyváradot vezető román liberális erők előretörésére, mely
miatt bizonyosággá vált, hogy a Néppárt jelenléte nélkül a 2020-as önkormányzati választások után
nem lesz magyar vezető a megyei tanácsban, illetve, hogy Nagyváradnak is egyedül a Néppárt
sikere garantálhatja az alpolgármesteri hely visszaszerzését. Emiatt, aki erőfeszítéseinket támadja,
a bihari magyarság elemi érdekeit támadja.
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