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TÖBB TUCAT SZERVEZET KÉR FŐTÉRI EMLÉKMŰVET SZENT LÁSZLÓNAK NAGYVÁRADON

Petíció a lovas szoborért
Nagyvárad magyarságának több
mint másfél évszázados óhaját
szem előtt tartva petíciót nyújt
be az Erdélyi Magyar Néppárt
a város önkormányzatához:
a beadványban Szent László
főtéri lovas szobrának felállítását
sürgetik. A kezdeményezés mögé
egyházi és világi szervezetek is
felsorakoznak.
» KRÓNIKA
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jabb petíciót nyújt be a héten
Nagyvárad önkormányzatához
az Erdélyi Magyar Néppárt Szent
László főtéri lovas szobrának ügyében.
Az EMNP tájékoztatása szerint a beadványt eddig mintegy három tucat
magyar civil szervezet, plébánia és
egyházközség írta alá. A néppárt Bihar megyei szervezete szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében
emlékeztet: Nagyvárad magyarságának több mint másfél évszázados
óhaja, hogy a városalapító szent királynak lovas szobra álljon a város
főterén. A „történelem viszontagságai közepette” azonban a vágyott
szoborállításra nem kerülhetett sor,
Szent László egész alakos szobra is
alig három évtizedig (1923-ig) maradhatott a róla elnevezett téren, és

szoborállításról a rendszerváltozás
utáni két évtizedben sem lehetett szó.

Irigyelt román egység

„Ezzel együtt a város magyarsága
soha nem mondott le tervéről, amit
mi sem bizonyít jobban, mint az a
tény, hogy a szoborállítást támogatandó, néhány éve több mint 8000
aláírást gyűjtöttek össze nagyváradi
civilek és a néppárt helyi szervezete.
Sajnálatos módon az akkori kezdeményezést nem követte szoborállítás,
egyrészt a mindenkori városvezetés
ismert hozzáállása miatt, másrészt
azért, mert a nagyváradi magyarság
ebben a kérdésben sem tudott egységet felmutatni, és az akkori magyar
városi képviselőcsoport egy »Podul
Sfântul Ladislau« hídelnevezéssel
intézte el a kérdést” – áll az EMNP
közleményében. Ebben „szomorúan”
állapítják meg, hogy irigylésre méltó a
románság egysége, hiszen az ortodox
egyház, a román görögkatolikus egyház, civil szervezeteik és a nagyváradi
önkormányzat egységes fellépésének
köszönhetően három román vonatkozású szobrot is felállítanak a Szent
László téren. „Az őshonos magyarság érzékenységével mit sem törődve, városunk múltjának torz köztéri
szerepeltetésével a napokban avatják
Iuliu Maniu bukaresti miniszterelnök,
Radu Demetriu görögkatolikus püspök
és Roman Ciorogariu ortodox püspök

szobrait. Ugyanakkor várható I. Ferdinánd román király lovas szobrának
főtéri kihelyezése is” – közölte a Bihar
megyei EMNP, amely szerint ilyen körülmények között a legkevesebbként
elvárható, hogy a Szent László téren
a nagyváradi magyarság legfontosabb jelképe is helyet kapjon.

Újabb szervezetek
csatlakozását várják

„Szülővárosunkban kisebbségbe szorulvanem engedhetjük meg magunknak
a luxust, hogy a nagyváradi magyar emberekegyértelmű és hangosan kifejezett
szoborállítási óhaját politikai háttéralkuk tárgyává tegyük, mint ahogyan
azt sem, hogy alternatív helyszíneket
kijelölve, ismét félmegoldásoknak
nyissunk utat. A városalapító lovas
szobrának méltó helye a város szívében, a város főterén van. Ez a normalitás része, melyet a többségnek is
el kell tudni fogadni. Ehhez azonban
egységes magyar kiállásra van szükség” – szögezik le a közleményben.
Mindezeket szem előtt tartva nyújt be
a héten újabb petíciót az EMNP Várad
önkormányzatához, a lovas szobor főtéri felállítását kérve. A kezdeményezést eddig támogató mintegy három
tucat magyar civil szervezeten, plébánián és egyházközségen kívül a Bihar megyei EMNP további egyházi és
világi szervezetek csatlakozását várja
április 18-ig.

Száz évvel ezelőtt történt a tárkányi magyarirtás

A köröstárkányi áldozatok emlékére 1999-ben emelt emlékmű a bihari településen
» KRÓNIKA
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önyvbemutatóval egybekötött megemlékezést rendeznek április 19-én,
pénteken Nagyváradon a Bihar megyei Köröstárkány száz évvel ezelőtti
fekete napjáról, a magyarellenes mészárlásról. Éppen nagypénteken lesz
száz esztendeje annak, hogy a fekete-Körös-parti falura rontó román
katonai és félkatonai alakulatok,
valamint a hozzájuk csapódó kör-

nyékbeli fegyveres románok kilencvenhárom helybéli magyar polgári
lakost mészároltak le. A szomszédos
Kisnyégerfalván szintén kivégeztek
tizenhét, teljesen ártatlan magyar
civilt. Erre a tragédiára emlékeznek
pénteken 18 órától a nagyváradi Lorántff y Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében.
A rendezvény nagypénteki igei köszöntővel kezdődik, majd emlékező
beszédet mond Tőkés László euró-

pai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke. A továbbiakban két rövid
előadásra és könyvbemutatóra is
sort kerítenek. A Székely Hadosztály
története című kötetet mutatja be
annak két szerzője, Gottfried Barna
történész, a Magyar Nemzeti Levéltár
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárának főlevéltárosa és Nagy Szabolcs történész, a Veszprém Megyei
Levéltár főlevéltárosa.
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Bezzeg Szerbia
Viorica Dăncilă miniszterelnök elnézést kért
az erdélyi magyaroktól Dan Tanasă cinikus,
gyűlöletkeltő, magyarellenes feljelentéseiért. Klaus Johannis államfő pedig Rareș Bogdan korábbi tévés uszításaiért fodult bocsánatkéréssel a magyarokhoz.
Ugye azonnal kiszúrták, hogy hamis hírekről
van szó? Nekünk, itt Romániában elképzelhetetlenek az ilyen gesztusok. Ellenben tőlünk
picit délre, a nem is olyan régen még nacionalizmus fűtötte háborút vívó Szerbiában Alekszandar Vucsics államfő kiállt az újságírók
elé, és a következőket mondta: „ami a magyar
polgárainkról elhangzott, az nem a többségi
Szerbia álláspontja. Bocsánatot kérek ezért tőlük. Ez a felelőtlen és komolytalan emberek álláspontja, senki másé.” Az elnök arra reagált,
hogy a szombati belgrádi ellenzéki tüntetésen
Szergej Trifunovics, a Szabad Polgárok Mozgalma nevű párt vezetője sértő kijelentéseket
tett többek között a magyarokra is. A belgrádi
tömegtől fellelkesült szónok később maga is elnézést kért, amiért kijelentette: „a nép elmegy
innen, Vucsics pedig arabokkal és magyarokkal telepíti be az országot”.
Közben tegnap már az ötödik magyar–szerb
közös kormányülést tartották, ezúttal a több
mint harminc százalékban magyarlakta Szabadkán. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy
soha eddig nem volt ennyire jó Magyarország
és Szerbia viszonya, mint most. A két ország
együttműködése 2013 júliusa óta látványosan
fejlődik. Akkor a vajdasági Csúrogon Áder János államfő és akkori szerb kollégája, Tomiszlav Nikolics együtt avatták fel az 1944–45-ös
jugoszláv partizánvérengzések ártatlan magyar áldozatainak emlékművét a gyilkosságok
egyik helyszínén. De közös főhajtás volt abban
a raktárépületben is, ahol 1942-ben a magyarországi karhatalom elkezdte az első tömeges
kivégzést. Ennek a nyilvánvaló kelet-európai
sikertörténetnek az okai szerteágazóak, a különböző szintű autonómiaformák törvényes
működtetésétől a Vajdasági Magyar Szövetség
vezetőinek jó politikai érzékén keresztül a két
kormány hasonló külpolitikai szemléletéig.
A magyar–szerb példát érdemes ezerszer elismételni mindenkinek, aki kételkedik abban,
hogy a sokat emlegetett francia–német megbékélés mintája térségünkben is megvalósítható. De azoknak sem kevésbé tanulságos,
akik Orbán Viktort revizionista politikusként
igyekeznek láttatni. A Vucsics fémjelezte szerb
hatalom a bizonyíték arra, hogy a patrióta politika nem egyenlő a sovinizmussal. És itt érkezünk meg a mi térfelünkre, Romániába. Mikor érkezik vajon el az a pillanat, amikor egy
bukaresti vezetés úgy akar nemzeti érdeket
védeni, hogy azt nem a magyarok ellenében
teszi? Lesz-e a közeljövőben egy olyan, a saját
erejében bízó román kormány, amely nagyvonalú tud lenni a hat százalékot alig meghaladó magyar közösség elvárásainak irányába?
Tud-e olyan jó érzékkel segíteni a kétoldalú
közeledés megvalósításán az RMDSZ, mint
azt a vajdasági magyar párt tette, teszi Belgrádban? A válaszok egyelőre hiányoznak, de
a követendő út nem lehet más, mint az, amire
Magyarország és Szerbia hat éve rálépett.

» RÖVIDEN
Márványlapok okozták egy munkás halálát
Életét vesztette tegnap egy 42 éves Hunyad megyei férfi,
akire márványlapok zuhantak egy kamionról. A Hunyad
Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség képviselőinek
tájékoztatása szerint a piski férfit munkaidőben a cég
udvarán érte a baleset. A sérültet beszállították a dévai
kórházba, azonban nem tudták megmenteni az életét.
A felügyelőség és a rendőrség is vizsgálatot indított, hogy
felderítsék, pontosan mi vezetett a tragikus balesethez.

