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Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közös nagyváradi
sajtótájékoztatóján válaszoltak Huszár István újonnan megválasztott RMDSZ-es alpolgármester
sajtóban közzé tett felhívására, de a Szent László-szoborért indított aláírásgyűjtésről, az
Olaszi-temetőről és Március 15-ről is szó esett.

A sajtótájékoztató első témájaként Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke fejtette ki
álláspontját arról a civil aláírásgyűjtésről, melynek célja egy új Szent László-szobor elhelyezése a
felújítandó főtéren. Elmondta: a Néppárt minden eszközzel támogatja a kezdeményezést, és arra
bátorít mindenkit, hogy pártállástól függetlenül vegyen részt a kézjegyek gyűjtésében. Az íveket –
többek között – a Fő utca 45. szám alatt található irodában is megtalálják az érdeklődők.
Csomortányi szerint elvi kérdés, hogy a városalapító tiszteletére egy új szobrot szükséges felállítani,
az arányosság elve pedig azt követeli meg, hogy a szoborállítás közpénzből történjen. Ez még csak
kompromisszum tárgya sem lehet, hiszen ha ettől eltekintene a váradi magyarság, azzal
gyakorlatilag lemondana arról az összegről, ami arányosan járna neki ebben a szoborállítási
folyamatban – hangsúlyozta. A barokk kőszobor ellen felhozott érvek között a néppárti vezető
elmondta: amellett, hogy a szobor már 1892-ben sem volt elég reprezentatív, hogy méltó emléket
állítson a város alapítójának, és a közvélemény is a kőszobor ellen van, fontos szempont az is, hogy
a belváros szennyezett levegője felgyorsítaná a szobor rongálódását.
Csomortányi tájékoztatott: ismét beadvánnyal fordultak az önkormányzathoz kérve azt, hogy ne
költöztessék az Olaszi-temető helyén kialakított parkba Mihály vajda főtéri lovasszobrát. A Néppárt
azt szeretné, hogy a váradi magyarok számára szimbolikus helyet kereszteljék vissza Mihály

vajda-parkról Olaszi-kertté, és az önkormányzat hozzon létre egy emlékhelyet, ahol gyertyát
gyújthatnak az itt eltemetett váradiak hozzátartozói. Csomortányi emlékeztetett arra, hogy volt már
egy hasonló beadványuk, melyre elutasító választ kaptak az önkormányzattól, ugyanakkor
2013-ban tüntetést is szerveztek a helyszínen. Amennyiben ismét nemleges választ kapnak, akkor
hasonló tiltakozó megmozdulásokat helyeznek kilátásba „Várad Házsongárdjáért”.
A napokban jelent meg a sajtóban Huszár István nagyváradi alpolgármester felhívása, melyben
Március 15. alkalmából közös ünneplésre hívta a váradiakat. Csomortányi István és az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsot képviselő Nagy József Barna a sajtótájékoztatón elmondták: csak akkor
tudják elképzelni a közös ünneplést, ha kompromisszum születne arról, hogy politikai önfényezéstől
mentesen, közösen szervezik meg az ünnepséget. Úgy vélték: túl későn jelent meg ez a felhívás,
ugyanakkor álságos is, figyelembe véve, hogy az RMDSZ már a sajtóban is közzé tette a Március
15.-i programját. Az EMNT elnöke, Tőkés László EP-képviselő és a Néppárt is levélben fordult Huszár
Istvánhoz, még beiktatása előtt. Kezdeményezték: üljenek le tárgyalni a váradi magyarság számára
fontos kérdésekről, többek között – Csomortányi elmondása szerint – Március 15.-i ünnepségről. Az
RMDSZ mindkét esetben válaszolt a megkeresésre Huszár beiktatása utánra halasztva a találkozót.
Erre azonban mind a mai napig nem kerülhetett sor, mert az RMDSZ három hét leforgása alatt nem
talált alkalmas időpontot. Csomortányi elmondta: a Néppárt támogatottsága Nagyváradon mintegy
30 százalékos, egy alpolgármesternek pedig az egész közösséget képviselnie kellene, így Huszár
István nem háríthatja el a velük való találkozót. Ha valóban együttműködést szeretne, akkor
mihamarabb tárgyalóasztalhoz ül a Néppárttal, és nem a sajtón keresztül üzen.
Végezetül – arra utalva, hogy a minap Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető igazgatója
verbálisan megfenyítette az egyik váradi újságírót, amiért egy néppártos golyóstollal jegyzetelt a
sajtótájékoztatóján – Csomortányi kifejtette: a közös ünneplést, és az együttműködést eléggé
megnehezíti, hogy egyesek az RMDSZ-ben olyan mereven gondolkodnak, hogy még egy egyszerű
néppártos golyóstoll is zavarja őket. Hozzátette: „Ez a hozzáállás a legnagyobb akadálya annak,
hogy a Bihar megyei magyarság hatékonyan tudja képviselni az érdekeit”. Tüntetőleg a mai
sajtótájékoztatóra Csomortányi egy RMDSZ-es golyóstollat is elhozott, mondván: mindegy, hogy
melyik párt logója szerepel rajta, ha komolyan veszik azt, ami a golyóstollra ráírtak jelesül, hogy
Minden magyar számít. Azt is elmondta: küldenek egy néppártos golyóstollat Szabó ügyvezetőnek,
hogy szokja a logót, hátha legközelebb nem fogja annyira zavarni.
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