
Erdélyi tudósítások2019. március 18.
hétfő4

KIEMELT RENDEZVÉNYEKET TARTOTTAK NAGYVÁRADON ÉS SZÉKELYUDVARHELYEN MÁRCIUS 15-EI NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN

A magyar szabadságvágy mai üzenetei és céljai
Erdély-szerte rengetegen ünnepel-
tek magyar kokárdát tűzve március 
15-én. Az RMDSZ központi rendez-
vényén, Nagyváradon Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes is felszólalt. 
Az MPP és az EMNP vezetői együtt 
ünnepeltek Székelyudvarhelyen.

 » KRÓNIKA

S emjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes szerint az egyetemes magyar-
ságnak is szüksége van arra, hogy 

minél több erdélyi magyar képviselje az 
összmagyarságot az Európai Parlament-
ben. A kereszténydemokrata politikus 
Nagyváradon, Szacsvay Imre szobra 
előtt beszélt erről a nemzeti ünnepen, az 
RMDSZ központi rendezvényén. Semjén 
Zsolt az MTI szerint felidézte: Nagyvárad 
sokat tett 1848–49-ben a magyar szabad-
ságért, amiért a kései utódok köszönettel 
tartoznak a városnak. Úgy vélte: a forra-
dalom csoda volt. Elbukott, de mégis győ-
zött. Kijelentette: az európai parlamenti 
választások előtt „őseink és hőseink azt 
üzenik nekünk, hogy mindnyájunknak el 
kell menni, és politikai akaratunk kifeje-
zésével megvédeni értékeinket és érdeke-
inket Európában”.

A KDNP-s politikus úgy vélte: „ma is 
veszélyben a haza, de nem csupán a mi 
hazánk, ma is veszélyben a szabadság, 
de nem csupán a mi szabadságunk, ma 
is veszélyben a jövő, de nem csupán a mi 
jövőnk”. De míg 1848–49-ben pontosan 
azonosítható volt az ellenség, manapság 
csak a hatása érezhető az élet minden 
területén: a politikában, a gazdaságban, 
a társadalomban, a szokásokban, a ma-
gánéletben és lassan már a fejekben is. 
„Európa lelkét vesztve sutba dobta ér-
tékeit: a hitet, a nemzetet, a családot” 
– fogalmazott Semjén Zsolt. Egyébként a 
miniszterelnök-helyettes a nap folyamán 
az aradi Szabadság-szobornál tartott 
megemlékezésen is beszédet mondott. 
Arad üzenete: meg akarunk maradni, 
magyar életet akarunk élni szülőföldün-
kön és nem engedünk a jogainkból – fo-
galmazott.

Kelemen Hunor a pragmatikus 
transzilvanizmusról
A nagyváradi ünnepségen Kelemen Hu-
nor, az RMDSZ elnöke felidézte: a bihari 
március 15-ét az teszi különlegessé, hogy 
a térségnek olyan hősei vannak, akik 
jelentősen alakították a forradalom me-
netét. A forradalmi követelések 12 pont-
ját Irinyi József, a bihari Albis szülötte 
fogalmazta meg, testvérét, Irinyi Jánost, 
a gyufa feltalálóját Kossuth az ágyúön-
tés és a puskaporgyártás felügyeletével 
bízta meg. A politikus kijelentette: ami-
kor az erdélyi magyarok a méltóságot 
kérik számon, nem akarják elvenni má-
sok méltóságát. Amikor a nemzeti és 
közösségi szimbólumaikat használják, 
nem akarnak semmit elvenni a román 
barátaiktól. Csupán önvédelemből vála-
szolnak a nemzeti szimbólumok elleni 
támadásokra és a gyűlöletbeszédre. Ke-
lemen Hunor kijelentette: a kisebbségi 
lét olyan, mint folyók árterületén, az ára-
dásoknak kitéve élni. „Egyik nap még 
békésnek látszanak a viszonyok, a másik 
nap viszont hirtelen pusztító indulatok 
törnek fel, szinte minden érzékelhető 

átmenet nélkül” – fogalmazott. Úgy vél-
te, csak állandó építkezéssel lehet elér-
ni, hogy az erdélyi magyarság élet- és 
versenyképes közösség maradhasson a 
pragmatikus transzilvanizmus jegyében.

Tőkés László a békés élet-, 
igazság- és szabadságharcokról
Tőkés László szintén Nagyváradon, 
Szacsvay Imre szobránál mondott ün-
nepi beszédet, ám egy órával az RMDSZ 
központi rendezvénye előtt. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által 
szervezett megemlékezésen a szervezet 
elnöke a mindennapi békés „élet-, igaz-
ság- és szabadságharcok megvívására 
biztatta hallgatóságát. Kijelentette: ma 
a magyar forradalom és szabadságharc 
szelleme iránti hűség azt mondatja: 
„Nem engedünk a ’48-ból”. Az „ello-
pott temesvári forradalomra” utalva 
hozzátette: „ugyanígy a ’89-ből sem en-
gedhetünk”. „Szakadatlan és leveretett 
szabadságharcaink mai, márciusi üze-
nete nem a kudarc, a beletörődés, az 
önfeladás és a meghátrálás, hanem az 
újrakezdés, a folytatás és a kitartás, hi-
szen szabadság nélkül élni nem lehet” 
– jelentette ki. Tőkés László szerint ma a 
tudatot megszállni akaró globalista, bal-
oldali liberális, utódkommunista nacio-
nalista hatalmakkal kell szembeszállni. 
Petőfi  Nemzeti dalának a verssorát idéz-
ve kijelentette: elérkezett az idő, hogy 
az erdélyi, külhoni magyarok is talpra 
álljanak. Tőkés László kitért arra, hogy 
a nagyváradi magyarság megosztottan 
ünnepel. „Orbán Viktorék sem tudnak 
együtt ünnepelni Gyurcsányékkal, még 
hogyha a nemzet közösségében vala-
mennyi ünneplővel együtt is éreznek” 
– mondta.

Udvarhelyen ünnepelt az MPP 
és az EMNP vezetősége
Több ezer ember gyűlt össze pénteken a 
székelyudvarhelyi Márton Áron téren is, 
hogy együtt ünnepeljenek március 15-
én. A felszólalók a nemzeti összefogás 
fontosságát, a szimbólumhasználat, az 
autonómiatörekvések és egyéb kisebbsé-
gi jogok melletti kiállást hangsúlyozták.

„Március 15-én olyan napra emléke-
zünk, amikor a nemzet egységesen állt 
ki önmagáért és bebizonyította, hogy 

párját ritkító módon képes összefogni a 
hazáért” – jelentette ki Németh Szilárd, 
a magyar Honvédelmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke. 
Hangsúlyozta, ma is ragaszkodnunk kell 
jogainkhoz, szabadságunkhoz, anya-
nyelvünkhöz, kivívott értékeinkhez, 
nemzeti jelképeinkhez, történelmi zász-
lóinkhoz, keresztény hitünkhöz és kultú-
ránkhoz. Kijelentette, a magyar kormány 
minden egyes magyarért felelősséget 
vállal, így a székelység autonómiatö-
rekvéseit is támogatja. „A szívós székely 
kitartás, a fel nem adás képessége, a ren-
díthetetlenség minden magyar számára 
követendő példa” – zárta beszédét.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt 
(MPP) elnöke a tömeghez szólva kijelen-
tette, sok jármot összetörtünk már, de a 

mai napig nem vagyunk szabadok, így 
van még mit tenni. „A mi ünnepeink nem 
a területszerzés mámorának az ünnepei, 
nem a győzedelmes bevonulások emlé-
kei, hanem tiszteletteljes főhajtás azok 
előtt, akik az életüket adták a szabadsá-
gért, amelyből az ébredést megannyiszor 
a hóhér pallosa jelentette” – magyaráz-
ta. Mint mondta, sohasem szabad felad-
ni a harcot és beletörődni a helyzetbe, 
küzdeni kell az olyan jogainkért, mint 
például az autonómia, amelyet más or-
szágokban élő közösségek is kivívtak 
maguknak. „Amikor a Kárpát-medence 
1100 éves őshonos népe önrendelkezést 
kér, akkor nem egy politikai luxus után 
kapkod, hanem ősi jogát követeli. Ez 
mindenkinek kijár, így hát nekünk is” 
– fogalmazott Mezei. Beszéde végén fel-
szólította az összegyűlteket, hogy három 
„igen” elkiáltásával nyomatékosítsák, 
nem tudnak bennünket megfélemlíteni, 
megvédjük nemzeti szimbólumainkat. 
Ezt meg is tették a jelenlévők.

A székely autonómia Székelyföldön 
népakarat – jelentette ki Szilágyi Zsolt, 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnö-
ke. Hangsúlyozta, a szabadság a teljes 
értékű élet lehetősége, így az önrendel-
kezésre való törekvés nem szélsőség. El-
várja, hogy a százéves ország tartsa tisz-
teletben a százéves ígéretét. „Mi nem 
vagyunk Romániában nemzetbiztonsá-
gi kockázat, mi a románokkal békében, 
szeretetben, szabadságban akarunk 
élni. Tiszteljük őket, és ők is tiszteljenek 
minket. Ha a románoknak jár az önren-
delkezés, akkor a magyaroknak is” – fo-
galmazott. Szilágyi közölte, Románia a 
megszerzett jogainkat sem szavatolja, 
példa erre a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem magyar kara. 
Arra is kitért, hogy az EMNP továbbra 
is politikai fogolynak tartja a székely 
terrorperben elítélt Szőcs Zoltánt és 
Beke Istvánt, hiszen nem követték el 
azt a bűntettet, amiért börtönben ül-
nek. Megkérdezte azt is, hogy létezik-e 
vallásszabadság, ha a történelmi egy-
házaink nem kapják vissza azokat az 
ingatlanjaikat, amelyek a román állam 
egykor elkobozott tőlük. A politikus sze-
rint a felsorolt tények mind azt igazolják, 
hogy nincs még kiteljesedve a szabadság 
Romániában.

 » Semjén Zsolt kĳ elentette: 
az európai parlamenti válasz-
tások előtt „őseink és hőse-
ink azt üzenik nekünk, hogy 
mindnyájunknak el kell menni, 
és politikai akaratunk kifejezé-
sével megvédeni értékeinket és 
érdekeinket Európában”.

Semjén Zsolt Váradon: ma is veszélyben a jövő, de nem csupán a mi jövőnk

Ünneplőben. Több ezren vettek részt a március 15-ei székelyudvarhelyi rendezvényen
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