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Csonka megemlékezés
Feledésre érdemesre sikeredett az idei ünnepség
• Igencsak furcsára 
sikeredett az 1848-
49-es szabadságharc 
és forradalom kitö-
rése 172. évforduló-
jának  csíkszeredai 
megemlékezése: a 
koronavírus-járvány 
megfékezése érdeké-
ben tömegrendezvény 
helyett csendes, egyé-
ni koszorúzás mellett 
rótták le tiszteletüket a 
jelenlévők.

KORPOS ATTILA

Csíkszereda elöljárói, Ráduly 
Róbert Kálmán polgármes-
ter, illetve Szőke Domokos 

és Füleki Zoltán alpolgármesterek 
síri csendben helyeztek el koszo-
rút a Gál Sándor-szobornál. Darvas 
Kozma József plébános vezetésével 
a látszólag száz főt sem számláló 
tömeg elmondta a Miatyánkot, a 
pár perces esemény végén pedig 
felcsendültek a magyar, illetve 
székely himnuszok. Nem sokkal 
később hasonlóan csendes megem-
lékezésre került sor a Vár-téren is. 
Petőfi  Sándor szobránál az egyéni 
koszorúhelyezés mellett Tóth Lász-
ló, Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusának vezetője is lerótta 

tiszteletét a hősök előtt. A maroknyi 
tömeg előtt a városvezetés szintén 
koszorút helyezett el a szobornál.  

Flashmobot hirdetett, 
majd inkább lemondta

A hétvégén egyébként két csíksze-
redai helyszínre is villámcsődületet 
hirdetett Ráduly Róbert Kálmán: 
vasárnap 16 órára a Gál Sándor-szo-
borhoz, majd fél órával későbbre a 
Mikó-vár előtti térre hirdetett villám-
csődületet szombati videóüzeneté-
ben Csíkszereda polgármestere. A 
Facebookon közzétett felhívás alatti 
hozzászólásokban sokan nemtet-
szésüket fejezték ki azért, hogy a 
koronavírus-fertőzés miatti szigorító 
intézkedések idején közösségi prog-
ramot szervez az elöljáró. Tegnap 
kora délután újabb videót tett közzé 
a polgármester, ebben úgy fogalma-

zott, örömmel tapasztalták, hogy a 
minden magyar nemzeti ünnepe al-
kalmából megfogalmazott videóüze-
net rendkívüli visszhangra talált a 
virtuális világban, és a bukaresti mé-
dia ingerküszöbét is sikerült elérni, 
így ezekben a zavaros, nehéz idők-
ben kénytelenek voltak már-
cius 15-éről is megemlékezni, 
tudomást venni arról, hogy 
mi is vagyunk. Ugyanakkor 
– tette hozzá Ráduly – „a 
szombati üzenetnek volt egy 
nemkívánatos, pánikkeltő mellék-
hatása is, ezért a villámcsődületet 
lemondjuk.” A városvezető egyúttal 
köszönetet mondott azoknak, akik 
kapujukra, házaikra, ablakaikba 
kitűzték a székely és a magyar zász-
lót, ellátogattak a Gál Sándor-szo-
borhoz, a Petőfi  Sándor Általános 
Iskolához vagy a Mikó-várhoz, és 
fejet hajtottak a hősök előtt.

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője is 
lerótta tiszteletét            ▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N
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Egyéni ünneplés és videóüzenetek

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében Gyergyószentmiklóson is 
rendhagyó módon zajlott a magyar nemzeti ünnep: az önkormányzat itt is 
lemondta a Petőfi Sándor-szoborhoz tervezett ünnepséget, ugyanak-
kor arra kérték az embereket, hogy egyénileg róják le kegyeletüket 
a szabadságharc hőseinek emléke előtt. Délelőtt Mezei János, a 
Magyar Polgári Párt elnöke és egyben az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnöke a két szervezet helyi tisztségviselőinek társaságában 
helyezett el koszorút a szobornál. Nagy Zoltán polgármester 12 órakor 
MPP-s önkormányzati képviselőkkel együtt érkezett a szoborhoz, 
ahol épp találkoztak az RMDSZ koszorúit elhelyezőkkel, köztük Csergő 
Tibor polgármesterjelölttel. Beszédek senki részéről nem hangzottak el. Me-
zei János és Nagy Zoltán a Facebookon videóüzenetben mondta el azt, amit 
az ünnepségen tervezett volna. (Gergely Imre)

Gyergyószék

„1848. március 15-e minden magyar kö-
zös öröksége és ünnepe. 172 év óta ezen 
a napon együtt teszünk hitet szabad-
ságunk és nemzeti összetartozásunk 
mellett. Bárhol éljünk is a világon, mind 
emlékezünk a márciusi ifj akra, és feli-
dézzük a hősöket, akik Pákozdtól Há-
romszékig, Branyiszkótól Szenttamásig 
egy emberként küzdöttek a magyar sza-
badság lobogója alatt” – fogalmazott a 
miniszterelnök. Orbán Viktor szerint 
idei ünneplésünknek különös hang-
súlyt ad, hogy száz évvel vagyunk a tria-
noni országvesztés után. „Akárcsak 172 
évvel ezelőtt, amikor Gábor Áron nélkül 
gyorsan elbukott volna a szabadság 
ügye, Magyarország ma sem létezhet az 
erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátal-
jai magyar közösségek nélkül, amelyek 
megerősítése és jogainak védelme kö-
zös feladatunk és felelősségünk” – írta, 
hozzátéve: „a ‚48-asok követőiként azt 
kívánjuk, s arra esküszünk, hogy az 
egyedülálló nyelvi, szellemi és kultu-

rális örökséget, amelyet több mint ezer 
év leforgása alatt a Kárpát-medencében 
létrehoztunk, megtartjuk, és mindany-
nyiunk javára tovább is gyarapítjuk”. 
Orbán Viktor levelét úgy zárta: „enged-
jék meg, hogy az 1848-as forradalom és 
szabadságharc évfordulóján tisztelettel 
köszöntsem Önöket, felemelő ünnep-

lést, az utána következő hétköznapok-
hoz pedig további sok erőt és kitartást 
kívánjak Mindannyiuknak! Éljen a ma-
gyar szabadság, éljen a haza!”

Orbán Viktor üzent a határon túliaknak
• Orbán Viktor magyar miniszterelnök levelet intézett a határon kívüli magyarság-
hoz a március 15-i nemzeti ünnepen, melyben az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc örökségén túl Trianon 100. évfordulójáról is megemlékezett.

Katonai tiszteletadással 
felvonták a nemzeti lobogót 
Budapesten ▾   FORRÁS: MTI

Mindenféle szertartás és ünnepség 
nélkül, koszorúzással emlékez-

tek az 1848–1849-es forradalom és sza-
badságharc hőseire vasárnap 
Székelyudvarhelyen. Gálfi  
Árpád és a városvezetőség, 
az Erdélyi Magyar Néppárt, 
a Székely Nemzeti Tanács és 
a Magyar Polgári Párt helyi 
szervezetei délben, illetve 

később a helyi RMDSZ-szervezet is el-
helyezte az emlékezés koszorúit a Már-
ton Áron-téri Vasszékely szobornál. A 
március 15-ére tervezett nagyszabású 
ünnepséget – a Tomcsa Sándor Szín-
ház Forradalom.ma nevű produkció-
ját, az egyesített kórusok előadását, a 
testvérvárosi szerződés-aláírást és a 
kísérő programokat is – egy későbbi 
időpontra halasztották.

Csendes tiszteletadás

S zékelyudvarhelyen többen is 
csatlakoztak a március 15-én he-

lyi idő szerint 13 órára meghirdetett 
közös himnuszénekléshez. Felvéte-
lünk a Tomcsa Sándor utcai tömbhá-
zaknál készült, ahol hegedűkíséret 
mellett több erkélyen is megjelentek 
a lakók. A székelyudvarhelyi kezde-
ményezésű himnuszéneklés olaszor-
szági példából inspirálódott, az ösz-
szetartozás jegyében hirdették meg 
a Facebook közösségi oldalon. 

Himnuszéneklés erkélyről

Huszárok róják le tiszteletüket a Vasszékelynél   ▴  FOTÓK: ERDÉLY BÁLINT ELŐD




