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„Dolgoznunk kell, ha élni akarunk,  

és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.” 

                       Kós Károly: Kiáltó Szó, 1921 

ÁLDOTT  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN  AZ         

EERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT ÉRMIHÁLYFALVI SZERVEZETE! 

25 éve tört ki a temesvári forradalom 

Nem hagyhatjuk, hogy ellopják a múltunkat - mondta 

Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes a Ma-

gyar Tudományos Akadémia székházában, a Temes-

vár 25 - 1989-2014 címmel rendezett emlékülést köve-

tő kiállítás megnyitóján hétfőn, s hozzátette: Tőkés 

László igehirdetéssel öntött hitet híveibe, gyűlölet nél-

küli szeretetforradalma volt az első lépés a forrada-

lomhoz vezető eseményekben. 

A keresztényde-

mokrata politikus 

kiemelte: a ne-

gyedszázaddal 

ezelőtti közép-

európai változá-

sok emblemati-

kus szereplői kö-

zé tartozott Tő-

kés László, aki 

temesvári refor-

mátus lelkész-

ként mindörökre 

bevéste nevét "az 

istentelen dikta-

túrák ellen küzdő igazak könyvébe". 

Tőkés László igehirdetéssel öntött hitet híveibe, gyűlö-

let nélküli "szeretetforradalma" volt az első lépés a for-

radalomhoz vezető eseményekben - mondta Semjén 

Zsolt. 

A kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet, 

hogy azok, akik ma kitüntetést vennének vissza Tőkés 

Lászlótól, nélküle ma 

börtönben lennének 

vagy legalábbis szamiz-

datot szerkesztenének. 

Semjén Zsolt a kiállítást 

megnyitó beszédében 

hangsúlyozta, hogy 

vannak ma is, akik poli-

tikai megrendelésre 

próbálják meghamisí-

tani a történelmet, de 

abból se Temesvárt, se 

Tőkés Lászlót nem le-

het kitörölni. 
Tőkés László EP-képviselő és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes a Temesvárról Európába című kiállítás megnyitóján a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia székházában (Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI)  

Semjén: Nem hagyhatjuk, hogy ellopják a múltunkat. Sem Temesvárt, sem Tőkés Lászlót nem 

lehet kitörölni a történelemből – hangsúlyozta. 
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Elindult Juhos Gábor maratonfutó 

Hétfőn reggel (2014. december 15-én) Kolozsvár főteréről, 

az 1989-es forradalom áldozatainak tiszteletére emelt em-

lékműtől, elindult Juhos Gábor maratonfutó, hogy a követ-

kező napokban teljesítse a Kolozsvár és Temesvár köztti 

csaknem 350 kilométeres távot. 

Mint ismeretes, Juhos idén szeptemberben közel 550 kilo-

métert tett meg Temesvártól Kolozsvárig, hogy az 1989-es 

forradalom áldozataira emlékeztessen. December 15-18. 

között – a temesvári események 25-ik évfordulójához köze-

ledve – ismét útnak indult, hogy vállalása végén (december 

18-án) a temesvári belvárosi református templomnál csat-

lakozzon az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett 

programsorozathoz, és részt vegyen az ökumenikus emlék-

ünnepélyen. 

Juhos Gábor 2014. december 15-én Tordára érkezik, 16-án 

pedig a Nagyenyed - Gyulafehérvár útvonalat teszi meg. 

December 17-én a Déva és Lugos közti távon szalad és ez 

utóbbi helyszínről indulva érkezik meg Temesvárra, ahol az 

EMNT három napos programsorozatot szervez.  

A maratonfutó indulása előtt elmondta: szeretettel vár min-

denkit – politikai, vallási és nemzetiségi hovatartozástól 

függetlenül –, hogy akár csak néhány méternyi futásra is 

elkísérjék útján, ezzel is tisztelegve az 1989-es forradalom 

áldozatai előtt. 

Amennyiben bárki csatlakozni szeretne Juhos Gáborhoz, az 

bátran érdeklődhet Tőke Ervin szervezőnél a 0768 193 561-

es telefonszámon. 

Az 1989-es év "maga a velünk élő történelem" - mond-

ta a miniszterelnök-helyettes, aki felidézte, hogy 

"leomlott egy fal" és az emberek megszabadultak a 

megszállókkal kollaboráló vezetőktől. 

Semjén Zsolt a negyedszázaddal ezelőtti események 

tanúságai közül kiemelte a magyar-magyar összefogást 

és magyar-román megbékélés esélyét. 

Tőkés: A Hallgatás fala a Temesvártól Európáig veze-

tő utat mutatja be 

Tőkés László európai parlamenti képviselő a megnyi-

tón arról beszélt: a Hallgatás fala elnevezésű kiállítás 

bemutatja az akkori diktatúra útvesztőjét, a falakat, 

melyeket le kellett akkoriban bontani és a Temesvártól 

Európáig vezető utat. 

Az Akadémia székházának aulájában felállított Hallga-

tás fala elnevezésű kiállítás néhány négyzetméteren 

felvillantja a Ceaușescu-éra nélkülözéseit, a falurom-

bolást és Tőkés László fellépését, amely az 1989-es te-

mesvári forradalomban csúcsosodott ki. A kiállítás  

hétfőn (2014. december 15.) tekinthető meg az Akadé-

mia házában. 

Huszonöt éve, 1989. december 16-án Temesváron a 

felháborodott tömeg meg akarta akadályozni Tőkés 

László református lelkész kilakoltatását. A következő 

napokban a megmozdulások átterjedtek az ország más 

vidékeire, és forradalommá terebélyesedve elsöpörték 

Nicolae Ceausescu román kommunista diktátor ural-

mát. 

25 éve tört ki a temesvári forradalom 
Folytatás az 1. oldalról 

Forrás: MTI 
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Népszerűtlen intézkedések Mihályfalván 

Péntek délelőtt került sor a mihályfalvi képviselő-testület 

rendes havi ülésére, melynek keretében tizennégy napiren-

di pontban hoztak határozatot a városatyák. 

Az első kettőben új önkormányzati képviselők beiktatását 

hagyták jóvá, mely ceremónia jogi kereteit Gazsi Zsolt taná-

csos ismertette. Kiss Imre, valamint Gnadt János távozása 

után, Boros József, illetve Marján Sándor kapott megbíza-

tást – mindketten az RMDSZ-frakció tanácsosai. Mint isme-

retes, Kiss Imre önkormányzati képviselő, egykori megyei 

tanácsos, középiskolai tanár a mezőgazdasági főgimnázium 

harmadik bővítési tervezetének kudarca után távozott a 

testületből, Gnadt János pedig egy bűnvádi eljárás jogerőre 

emelkedett bírósági döntése miatt kényszerült lemondani 

választott tisztségéről. 

 

Újabb különadó 

A mindenkori költségvetés-módosítás jóváhagyása után sza-

vazásra bocsátották azt a különadót (alig pár esztendeje 

már kiróttak egyet kanalizálási különadó néven), amelyet 

ezúttal azokra a háztartásokra vetnek ki, amelyek nem kö-

töttek szerződést az aradi illetőségű szelektív hulladék-

feldolgozó vállalattal. A 2014/99-es törvény érelmében min-

den lakos köteles szelektíven gyűjteni a szemetet, az önkor-

mányzatok pedig különadóval terhelhetik azokat, akiknek 

nincs szerződésük ilyesfajta szemétgazdálkodási céggel. A 

különadó összege meg fog egyezni a szelektíven gyűjtött 

hulladék szemétszállítási díjával, amelyet ez esetben a helyi 

önkormányzat kasszájába kell majd befizetni. Ezt az össze-

get utólag átutalják a hulladék-feldolgozó aradi cégnek. 

Mihályfalván tehát két szolgáltató tesz ki egyet, így a lako-

sok, ha azt akarják, hogy a papíron, az üvegen, a fémen és a 

műanyagon kívül más jellegű hulladéktól is (legálisan) meg-

szabaduljanak, mindkettővel kötelesek szerződni. Akik tehát 

mindkét szerződéssel rendelkeznek, azokra a különadó nem 

vonatkozik. Az intézkedést december 1-től foganatosították. 

A javaslatot a Néppárt két ellenszavazatával (két EMNP-s 

tanácsos hiányzott) fogadták el. 

 

Nem szavazták meg az élelmiszerjegyeket 

A péntek délelőtti ülésen a Néppárt frakciójának azon javas-

lata is terítékre került, amely május óta képezi vita tárgyát 

az EMNP tanácsosok, az RMDSZ-frakció, valamint a város 

pénzügyviteli képviselete között. Hegedűs Attila, a Néppárt 

tanácsosa által előterjesztett határozat-javaslat szerint évi 

két alkalommal (húsvét és karácsony) 100 lej értékben élel-

miszerre és gyógyszerre váltható értékjegyeket juttattak 

volna a 60 év feletti idős embereknek, akiknek nyugdíja 

nem haladja meg a 630 lejt, a fűtéstámogatáshoz hasonló 

kritériumok alapján. 

Gheorghe Chiş, a pénzügyi bizottság elnöke szerint nincs 

pontos kimutatás arról, hány személyt érintene egyáltalán a 

javaslat, továbbá az önkormányzatnak sincsenek alkalma-

zottai arra, hogy évente kétszer is szociális felmérést végez-

zen a jogosultság megállapítására. Boros József RMDSZ-es 

önkormányzati képviselő hiányolta, hogy a Néppárt frakció-

ja nem nevezte meg a pénzforrást, amelyből kivitelezhetnék 

az effajta költségeket. Pap Sándor Néppártos tanácsos vi-

szont a legújabb hivatali autót hozta fel ellenérvként, 

amelyre rögvest lehetett pénzforrást találni, amint felme-

rült annak vásárlási ötlete. Az önkormányzat szűkös költség-

vetésére és a szociális osztály kapacitására hivatkozva az 

RMDSZ-frakció elutasította a határozat-javaslatot. 

 

Meghosszabbított szerződések 

A továbbiakban megújították a református egyházközséggel 

a Márton Áron, illetve a Kálvin János utcákon lévő ingatla-

nokra szóló szerződéseket, amelyekben a „step by step” 

rendszerű iskolai oktatás, valamint az Aranykapu nevet vise-

lő napközi működik, valamint a római katolikus egyházzal is 

szerződést hosszabbítottak a Kazinczy Ferenc utcai ingatlan-

ra, ahol fogyatékos gyermekek óvodai és iskolai oktatása 

folyik. 

Sütő Éva 
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Tőkés László kapta a 2014-es Duna-díjat 
Tőkés László, erdélyi európai parlamenti képviselő, az 1989-

es temesvári népfelkelés kirobbantója, kapta a 2014-es Du-

na-díjat. Az elismerést Dobos Menyhért, a Duna Televízió 

vezérigazgatója adta át szombaton a torockói Duna-házban, 

a székelyföldi és aranyosszéki székelyek találkozója kereté-

ben. 

Dobos az ünnepség 

előtt az MTI-nek el-

mondta, azért ítélték 

harmadikként Tőkés 

Lászlónak a Duna-

díjat, mert az ő bátor-

sága vezetett el 25 

évvel ezelőtt a romá-

niai kommunista diktatúra bukásához, és azóta is az összma-

gyarság érdekeiért harcol.  „Számunkra ő a szabadság jelké-

pe, és ezzel a díjjal szeretnénk tisztelegni tevékenysége 

előtt” – jelentette ki a tévéigazgató. Felidézte, hogy a díjat 

olyan személyiségek számára hozták létre a televízió fennál-

lásának huszadik évfordulóján, 2012-ben, akik sokat tettek a 

magyarság összefogásáért. Két éve Csoóri Sándor, a Duna 

Televízió megálmodója, tavaly Sára Sándor, az intézmény 

első elnöke kapta az elismerést, amely Melocco Miklós mű-

alkotásából és pénzjutalomból áll. „Amikor mi teszünk vala-

mit a mi szerény eszközeinkkel a Duna Televízióban, akkor 

ezeknek a díjazottaknak keressük a biztató tekintetét” – je-

lentette ki a Duna Televízió vezérigazgatója.  

Tőkés László a díjátadó ünnepség után az MTI-nek elmond-

ta, hogy különösen közel áll szívéhez ez az elismerés, mert 

azokat az időket idézi fel számára, amikor a Magyarok Világ-

szövetsége elnökségi tagjaként maga is cselekvő részese 

volt a Duna Televíziót életre hívó munkának.„A kilencvenes 

évek elején szinte elállt a lélegzetünk a gondolattól, hogy a 

Duna Televízió a maga kommunikációs körébe vonhatja az 

egész Kárpát-medencei magyarságot. Nagy megtiszteltetés 

számomra, hogy Csoóri Sándor és Sára Sándor után én is 

ebben a kitüntetésben részesülhettem” – jelentette ki Tőkés 

a Duna-díjat megköszönő beszédében. 

„Nincs könnyű a dolga annak, aki a rendszerváltásról, a 

rendszerváltás hőseiről negyedszázad után mond méltató, 

értékelő beszédet. Huszonöt év alatt felnőtté váltak, akik 

akkor születtek, az ő számukra történelem az, amiről most 

beszélünk. Maguk a rendszerváltók viszont ma is aktív sze-

replői a közéletnek, s ami negyedszázada történt az ő szá-

mukra előzménye és magyarázata mindannak, ami ma tör-

ténik, tehát része a közéletnek.  

Tőkés László, a romániai rendszerváltás elindítója is aktív 

részese a mindennapi politikának, és a társadalom, vagy az 

exponált politikai szereplők hajlamosak arra, hogy a napi 

eseményeket követve, hol így, hol úgy ítéljék meg történel-

mi szerepét is. Érdemeinek elismeréseként kitünteti például 

a román állam, majd a napi politika kicsinyes és elfogult 

nyomásának engedve a kitüntetés visszavonását kezdemé-

nyezi. Itt az ideje, hogy Temesvár esetében, a romániai 

rendszerváltás esetében is kimondjuk: a múlt nem változik!   

Arra kérem Önöket, vegyenek részt velem együtt egy idő-

utazásban, hogy élesen el tudjuk választani a maradandó 

történelmi értékeket, a változó politikai konstellációktól, és 

ez utóbbiakból származó ítéletektől. Ezért javasolom, hogy a 

kelet-európai rendszerváltás századik évfordulójáig ugor-

junk előre. Addig, amikor a rendszerváltás idején született 

gyermekeknek az unokái alkotják a közvéleményt irányító 

bölcs középnemzedéket. Azt a nemzedéket, amely felállítja 

majd a rendszerváltók centenáriumi emlékművét valahol 

Kelet-Európában. Talán Moszkvában, talán Varsóban vagy 

Gdanskban, talán Temesváron. A gondolat szárnyán, időuta-

zóként érkezem – és kérem, érkezzenek Önök is velem – a 

jövendő emlékmű elé. Három ember áll egymás mellett, egy 

talapzaton, épp annyi távolságra egymástól, hogy látható 

legyen: más-más értékeket jelenítettek meg, más-más belső 

indíték mozgatta őket. Az egyik közülük Mihail Szergejevics 

Gorbacsov. A rendszerváltók emlékművén ő a felvilágosult 

abszolutizmus kései megjelenítője, aki az abszolút hatalom 

birtokosaként akarta a közjót szolgáló reformokat, az átlát-

hatóságot a cenzúra és a félelembe fagyott hallgatás he-

lyett. A Német Demokratikus Köztársaság negyvenedik év-

fordulóján elmondott történelmi beszédével pedig kétségte-

len, hozzájárult a berlini fal ledöntéséhez is. A második férfi-

alak lengyel. Ő a nemzeti szabadság védelmének hagyomá-

nyait őrző, önszerveződő közösség választott vezére: Lech 

Walesa. Az emlékmű tervezése során bizonnyal felmerül 

majd a magyar 56 megjelenítése is, ám végül győz az alap-

gondolat, hogy a nyolcvanas évek végén aktív rendszervál-

tókat állítsák a talapzatra, akiket valamilyen klasszikus euró-
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Tőkés László kapta a 2014-es Duna-díjat 

pai érték tett rendszerváltóvá, és ez által legyen az emlék-

mű ezen értékek hirdetője is.  

Amúgy a harmadik szobor úgyis egy magyart ábrázol. Kelet-

Európa utolsó diktatúrájának megbuktatóját, ilyen értelem-

ben, a kelet-európai rendszerváltás lezáróját, Tőkés Lászlót. 

A kis, temesvári református gyülekezet lelkészeként nem 

rendelkezett hatalommal, nem állt mögötte egy olyan tö-

megszervezet, mint a lengyel Szolidaritás. Ő maga állt azon-

ban egy olyan szilárd alapon, amelynél erősebbet elképzelni 

ma sem lehet. Ez az alap a Szentírás, ez az alap Jézus Krisz-

tus evangéliuma, úgy ahogyan azt a magyarságot is megtar-

tó kálvini reformáció juttatta el magyaroknak, székelyeknek. 

A korabeli Európa magányos hősnek tekintette Tőkés Lász-

lót, aki egyedül fordult szembe Európa utolsó és egyben 

legkegyetlenebb diktatúrájával. Bár kétségtelen, hogy Tőkés 

László rendelkezett egy magányos hős minden erkölcsi, em-

beri adottságával: bátorsággal, hűséggel és ügyszeretettel, 

ám mégis azt kell mondanom, akik pusztán magányos hős-

nek tekintették, azok nyilván nem ismerték a kálvinizmus 

közösségteremtő és közösségmegtartó erejét, nem énekel-

ték együtt soha egy magyar református gyülekezettel a 90. 

genfi zsoltárt Szenczi Molnár Albert fordításában: 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva.” 

A változást követő években az erdélyi magyarság érdekei-

nek hiteles megjelenítése volt az első feladat. A jövendő 

nemzedékek nehezen fogják érteni, hogy a diktatúra össze-

omlása után, ez miért volt nehéz? Miért kellett keményen 

megküzdeni azért például, hogy az erdélyi magyar ottho-

nokban magyarul szóljon a televízió, szolgálva a magyar mű-

veltséget, a magyar nyelv ápolását, és amely a magyar nem-

zeti közösség mindennapjairól szóljon a legkisebb faluban 

is, ott is, ahol már szórványban, tört magyarsággal, vagy 

kevert nyelven szólnak egymáshoz a még megmaradt ma-

gyarok. Attól a pillanattól, hogy 1992-ben a Magyarok III. 

Világtalálkozóján megfogalmazódik az „égi köldökzsinór”, 

egy magyar televízió terve, amely összeköti a Kárpát-

medence, majd a nagyvilág magyarságát, Tőkés László lel-

kes ösztönzője ennek, szorgalmazója, és az első adás pilla-

natától védelmezője a fiatal intézménynek a méltatlan tá-

madásokkal szemben. Karácsony közeledik, természetes, 

hogy itt és most nemcsak 1989 karácsonyára emlékezünk, 

hanem 1992. december 24.-ére is, amikor délután tizenhét 

órakor, egy közvetítő kocsiból a Duna Televízió megkezdte 

műsorának sugárzását. Hogy ez megtörténhetett, abban 

elévülhetetlen érdeme volt Tőkés Lászlónak, nem véletlen 

hát, hogy Csoóri Sándor, majd Sára Sándor után, mától ő is 

kitüntetettje a Duna-díjnak. 

 Befejezésként szólnunk kell a közeljövőről is. Vitán felül áll, 

hogy mindannyian autonómiát akarunk. Az eszközeink: az 

érvek, a nemzetközi példák mindenki számára biztató gya-

korlata, a közösségi akarat felmutatása, illetve a közösség 

kohéziójának erősítése. Látnunk kell azt is azonban, hogy 

ameddig mi a székelyek történelmi menetelését szervezzük 

az autonómia felé, addig Bukarestben egyre élesebben bon-

takozik ki az a hatalmi szándék, amely a székely székek em-

lékét végképp eltörölné, és Székelyföldet egy román több-

ségű régióba olvasztaná. A mai nap legégetőbb kérdése: 

meg tudjuk-e ezt állítani? A válasz: igen. Mindössze ahhoz 

az erkölcsi erőhöz kell visszanyúlnunk, amely a romániai 

forradalmat huszonöt éve Temesvárról elindította, és ki-

mondani, realistának lenni annyit jelent, hogy képesek va-

gyunk alakítani a holnap valóságát. Mert a valóság, amellyel 

holnap számolnia kell mindenkinek, bennünk él. 

A rendszerváltók szobrának gránittalapzata megvan már 

valahol, egy európai sziklába ágyazottan várja a kőfaragó-

kat, akik a már benne rejlő formát láthatóvá teszik. A rend-

szerváltás centenáriumát mi nem, de a ma élő legifjabb 

nemzedék megéri. Számukra és utódaik számára a Duna 

Televízió, biztos vagyok benne, hogy közvetíteni fogja egye-

nes adásban a centenáriumi szoboravatást. És szeretném, 

ha ezt a kijelentést Önök elsősorban bizakodásként értékel-

nék, hogy jó irányba fog haladni a világ, hogy soha a dikta-

túra s a hidegháború sötétjébe nem süllyed vissza Európa, s 

szabad emberek szabad világa fölött az alapvető európai 

értékek őrködnek majd, s a rendszerváltók gránitalakjai.” 

IZSÁK BALÁZS 

 

Elhangzott 2014. december 13.-án Torockón, a Duna Ház-

ban, Tőkés László kitüntetése alkalmával 

Folytatás a 4. oldalról 
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Karácsony a Szentháromság Otthonban 

Hétfő délután (december 15.-én), a  Szentháromság Otthon 

meghívására, az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai újra 

Gálospetribe látogattak.  

Az otthon lakói karácsonyi színdarabbal, énekekkel és ver-

sekkel ajándékozták meg a nagyszámú közönséget.  

Igazán megható műsort láthattak a résztvevők. A gyerekek 

kemény, kitartó munkájának köszönhetően az előadás na-

gyon jól sikerült, többen könnyekkel küszködve hallgatták 

őket.  

Az ünnepséget ajándékosztás követte, amikor minden tá-

mogató átadhatta a gyermekeknek szánt csomagot. Nagy 

volt a kíváncsiság, majd pedig az öröm az ajándékok láttán. 

Az otthon vezetője, Kósza Erzsébet, köszönetét fejezte ki a 

támogatóknak, illetve mindazoknak, akik valamilyen módon 

próbálják segíteni munkájukat. 

Az Érintő Egyesület év végi rendezvényei 

2014. december 20.-án, szombaton, délután 5 órától kerül 

sor az Érintő Egyesület rendezésében az 1989-es forradalom 

25.-ik évfordulójára szervezett megemlékezésre, melynek az 

érmihályfalvi Bartók Béla Művelődési Központ ad helyet. A 

rendezvény részét képezi Gábor Ferenc, köröstárkányi író 

legújabb kötetének a bemutatója. A könyvbemutatót köve-

tően az érmelléki EMNT hagyományos karácsonyi rendezvé-

nyére kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

Konzuli Nap 
Az idei év utolsó konzuli napját syerveytșk meg december 2-

án, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács érmihályfalvi irodájá-

ban. Ekkor a kolozsvári Konzulátus munkatársai 23 dossziét 

vettek át, több anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézésre 

is sor került. 

A következő konzuli napra 2015. február 12-én kerül sor a 

Köztársaság (Republicii) utca 40. szám alatt. Ekkor a honosí-

tási ügyintézés mellett útlevél kérelmeket nyújthattak be az 

érdeklődők és a már elkészült anyakönyvi kivonatokat kéz-

besítik az érintetteknek.  
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Erdélyi magyar lapok az RMDSZ kormányból való kilépéséről 

A hétfői erdélyi magyar lapok véleménycikkeikben szüksé-

ges lépésnek tartották a Romániai Magyar Demokrata Szö-

vetség (RMDSZ) kilépését a román kormányból, és többen is 

úgy vélték, a Szövetségi Képviselők Tanácsa által szombaton 

hozott döntés megszünteti az RMDSZ bukaresti igazodási 

kényszerét, és lehetővé teszi, hogy a szövetség határo-

zottabb hangot üssön meg a romániai politikában. 

A Krónika vezércikkírója egy olyan közvélemény-kutatás 

eredményeit idézte, amelyre csak utalások történtek az 

SZKT szombati ülésén. 

„Az elmúlt 25 évben először bíznak a magyarok jobban egy 

román politikusban, mint egy magyarban: az elnökválasztás 

második fordulója után a közösség körében tizenkét száza-

lékkal nagyobb volt Johannis bizalmi indexe, mint a Kele-

men Hunoré. Nem véletlen hát, hogy az alakulat súlyos bi-

zalmi válságba került vezetői belátták: sürgősen korrigálniuk 

kell az eddigi politikát, ellenkező esetben a szövetségben is 

magukra maradnak” – állapította meg a Krónika vezércikk-

írója. 

A székelyföldi Háromszék napilap véleménycikke szerint 

erős sokkra volt szüksége az RMDSZ-nek ahhoz, hogy felis-

merje, tennie kell valamit, ha a 2016-os választások után is 

szeretné látni képviselőit a román parlamentben. „Menteni 

próbálják hát, ami még menthető” – magyarázta a kor-

mányból való kilépést a cikkíró. 

„Kelemen Hunorék, nehezen tudnak kilépni a mindenkinek 

megfelelni akaró, jó fiú pozícióból, ám lökött egyet rajtuk a 

román hatalom is, a Mikó-ügyben született ítélet, a 

Kovászna megyei prefektus egyre élesedő támadásai. Az 

újabb és újabb pofonok után mintha végre valami olyasmi 

történne, amire régóta szükség lenne: keményebb hangját 

kezdi hallatni az RMDSZ, elnöke már feltételekhez kötné a 

büdzsé, illetve az új kormány megszavazását” – írta vezér-

cikkében a Háromszék. 

A cikkíró szerint az RMDSZ csak azt tudja, hogy változtatnia 

kell, de ennek a mikéntjét még keresgéli. „Pedig volt egy-

két olyan pillanat az elmúlt években, melyek támpontként 

szolgálhatnak, a székelyek nagy menetelése például meg-

mutatta, hogy fontos célokért közös erőfeszítéssel szület-

hetnek csodák. (...) Ha rátalálnak erre az útra, ha efelé visz 

az újratervezés, talán el- vagy visszanyerhetik a bizalmat, 

támogatást. S akkor a mérleg nyelve is végre a mi javunkra, 

az erdélyi magyarok javára billenhet” – állapította meg a 

Háromszék. 

A maszol.ro portál cikkírója is úgy látta, „a kormányban el-

fogyott a levegő, különösen Kelemen Hunor lemondása 

után”. Úgy vélte, a kilépésről való szavazás eredménye jelzi 

az RMDSZ-ben uralkodó fősodort, amelynek meghatározói 

elsősorban a székelyföldi vezetők. Megállapította, hogy „a 

fideszes propaganda révén az erdélyi magyar sajtó túlnyo-

mó része” is befolyásolta a döntést. 

A portál cikkírója arra is felfigyelt, hogy az RMDSZ kisparla-

mentjének eddig nem volt olyan ülése, amelyen Markó Béla 

korábbi elnök ne lett volna jelen, ne szólalt volna fel akár 

többször is. A szombati ülésről Markó Béla még a politikai 

vita előtt távozott. 

A kolozsvári Szabadság című napilap vezércikkében megál-

lapítja, az RMDSZ ellenzékbe kerülése lehetővé teszi, hogy a 

szövetség ismét vehemensebben fogalmazza meg állás-

pontját a különböző kérdésekben, amit kormányon körülte-

kintésből nem tehetett meg. A magyarságot érintő témák-

ban olyan hangot üthet meg, amely összhangban van a kö-

zösségi igényekkel, és ezzel „kifoghatja a szellőcskét” a má-

sik két romániai magyar párt vitorlájából is. 

„Jelenleg az országnak jobboldali államfője van, és egy 

olyan baloldali kormánya, amelyik hatalmasat bukott az 

elnökválasztások alkalmával. Mivel a kormányzásban nehéz 

periódus várható, a jobboldal csak vesztene, ha most hata-

lomátvételre törekedne. (...) A jobboldalon pillanatnyilag az 

tűnik a legjobb stratégiának, ha kivéreztetik a baloldalt en-

nek kormányon tartásával, amikor pedig ez bekövetkezik, 

akkor bebetonozhatják saját hatalmukat. Ebben az esetben 

nem volna meglepő vagy észszerűtlen elképzelés, ha az el-

lenzékivé vált RMDSZ jobbról előzve újból kormányra kerül-

ne egy politikai vihar utáni csendben” – állapította meg ve-

zércikkében a Szabadság kolozsvári napilap. 

Forrás: MTI 
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Orbán: a nem helyükön mondott szavak rombolnak  

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a rombolás erejével 

hatnak „a nem helyükön mondott szavak", amikor olyan 

emberek vádolnak más országot diktatúrával, akik soha-

sem éltek még csak hasonló rendszerben sem, mégis úgy 

hiszik, rendelkeznek „a diktatúra fantomképével". A kor-

mányfő erről hétfőn, a Magyar Tudományos Akadémián 

(MTA) rendezett, Temesvár 25 – 1989-2014 című emlék-

ülésen beszélt. 

A 25 évvel ezelőtti temesvári forradalom eseményeiről a 

miniszterelnök azt mondta: 1989-ben Temesváron világos-

ság gyúlt, amelynek fénye nemcsak Erdélybe, egész Romá-

niába és Magyarországra jutott el, hanem beragyogta az 

akkori Európát is. „Negyed századdal később azonban ez a 

világosság, amely akkor a diktatúra sötétjében fénylett, né-

hol már alig látható. (…) 25 évvel a decemberi események 

után tőlünk keletre sokan nem hajlandók elfogadni, hogy a 

forradalom egy református parókiáról, egy magyar közös-

ségből indult el, hogy elhozza a szabadságot magyaroknak, 

románoknak, székelyeknek és szászoknak egyaránt" – 

mondta Orbán Viktor. Rosszízű és rosszkedvű vitáknak ne-

vezte ezeket, de – hangsúlyozta – „nekünk (…) ragaszkod-

nunk kell az igazsághoz". 

A kormányfő idézte Tőkés László református lelkész 1989-

es gondolatait, amelyek szerint a helyén mondott szó a te-

remtő ige értékével vetekszik. „A nem helyükön mondott 

szavak" viszont a rombolás erejével hatnak – folytatta a 

miniszterelnök, aki szerint így a rombolás erejével hat, ami-

kor olyan emberek vádolnak más országot diktatúrával, akik 

sohasem éltek még csak hasonló rendszerben sem. „Mégis 

úgy hiszik, rendelkeznek a diktatúra fantomképével, sze-

mélyleírásával, pedig valójában épp a lényeget nem látják, 

nem ismerik" – tette hozzá. 

Orbán Viktor szerint a jaltai és a potsdami tárgyalóasztal 

mellett nem izgatta a nyugati világ képviselőit sem a fékek, 

sem az ellensúlyok rendszere, amikor „tálcán kínálták fel 

Kelet-Európa népeit a zsarnokságnak". Ezt a béklyót 1989-

ben minden országnak külön-külön, saját magának kellett 

levetnie – mondta. Szavai szerint „…a demokrácia házába 

mi nem ugyanazon az ajtón léptünk be, mint mások. Ne-

künk megvolt a saját bejáratunk. Ez a ház, a demokrácia 

temploma pedig éppen abban különbözik a diktatúrák 

megalomán építményeitől, hogy ide több ajtón keresztül is 

szabadon be lehet jutni." Beszédét azzal zárta: a szabadság-

gal úgy kell élni, hogy ne gátlástalan önzéshez vezessen, a 

szabadságnak ugyanis a közjót kell szolgálnia. 

Az emlékülésen Tőkés László európai parlamenti képviselő 

beszédében kiemelte: a bel- és külhoni magyaroknak nem-

csak a múltjuk, hanem a jelenük és a jövőjük is közös, mert 

„a mesterségesen megvont határokkal sem a nemzetet, 

sem a történelmet nem lehet szétszakítani". A temesvári 

események a magyar és a román történelem közös részét 

alkotják, egymás mellé állították e népeket, és az egész 

nemzet életére kedvező befolyást gyakoroltak – vélekedett.  

Mint mondta, 25 évvel ezelőtt nemcsak a kommunizmus 

uralmát sikerült megdönteni, hanem a „kisebbségben élő 

nemzetrészek felszabadulását, a határok fölötti nemzet-

egyesítés kezdetét is jelentették" az akkori történések a 

környező országokban. Tőkés László kijelentette: a közel-

múltbeli romániai elnökválasztás egységbe kovácsolta a 

románságot, amire 1989 óta aligha volt példa, és ezen egy-

ség részese volt az erdélyi magyarság is. Ez az országos egy-

ség, román-magyar összefogás annak a reményével kecseg-

tet, hogy négy év után Romániában is a rendszerváltozás új 

fejezete kezdődhet el – mondta. 

Lovász László, az MTA elnöke köszöntőjében azt mondta, a 

történelem különleges pillanata volt a temesvári, majd az 

azt követő romániai forradalom. Hozzátette: Temesvár jel-

kép, a forradalom szimbóluma, a diktatúrából teremtett 

egy új, más világot.  

 

 

Forrás: MTI 


