Nagyváradon tartja március 15-i központi rendezvényét a
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Nagyváradon tartják az Erdélyi Magyar Néppárt március 15-i központi rendezvényét – az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanáccsal közös szervezésben –, melyen felszólal Szilágyi Zsolt pártelnök és
Németh Zsolt, a Fidesz parlamenti képviselője, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke is –
jelentette be Csomortányi István, a Néppárt Bihar megyei elnöke és Nagy József Barna, az EMNT
országos alelnöke.

A Nagyváradon tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a helyi polgári oldal minden évben
ünnepséggel készül a március 15-i megemlékezésre. Az idei rendezvény a Szent László téren
kezdődik, amelyről Csomortányi elmondta: „A rendezvény helyszíne egyfajta jelképes térfoglalást is
jelent, hiszen sok éves munkának köszönhető, hogy sikerült kivinnünk ezt a jelentős rendezvényt a
város főterére.” A téren néptáncos toborzóval várják a nagyváradi polgárokat a 15 óra 30 perctől
kezdődő rendezvényre, ezt követően 16 óra 45 perckor az ünneplő tömeg a Szacsvay-szoborhoz
vonul, ahol koszorúzásra került sor. A koszorúzáson az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke,
Szilágyi Zsolt és a Németh Zsolt, a Fidesz parlamenti képviselője, a Külügyi bizottság elnöke is
beszédet mond. Csomortányi kihangsúlyozta: „Úgy szerveztük és időzítettük a Néppárt és az EMNT
közös rendezvényét, hogy a nagyváradi magyaroknak ne kelljen választási helyzetbe kerülniük,
amikor a másik politikai alakulat és a mi rendezvényünk között mérlegelnek. Megkérjük a
nagyváradi magyarokat, mind két rendezvényen vegyenek részt, majd közösen vonuljunk együtt a
fáklyás menet során a Petőfi-szoborig.”
Buszokat indítanak a Békementre
A nemzeti erők összefogását és a nemzeti értékek melletti kiállást felmutatni kívánó anyaországi
Békemenetet már több alkalommal is megszervezték Magyarországon. A rendezvényre március

15-én ismét sor kerül Budapesten, melyen – akár csak az előző években – a Bihar megyei Néppárt
és a Bihar megyei EMNT is részt vesz. A két szervezet buszokat biztosít a nagyváradi és a Bihar
megyei lakosok számára – önköltség fejében – amennyiben részt kívánnak venni a rendezvényen.
„Sajnos a balliberális internetes felületeken azt terjesztik, hogy mi külön kérésre megyünk a
Békementre, hogy megfelelő számú résztvevő legyen az eseményen, és ezért még az utunkat is
fizetik. Ez aljas hazugság: a Békemeneten közel 1 millió résztvevő volt a korábbi alkalmakkor,
ehhez képest pedig a körülbelül száz Bihar megyei magyar inkább jelképes létszámot jelentett” hangsúlyozta Csomortányi. A sajtótájékoztatón elhangzott: nagy az érdeklődés a Békement iránt,
már egy buszt sikerült lefoglalni az eseményre. Nagy József Barna hozzátette: „Ugyanazt a polgári
értékrendet valljuk, mint a Békemenet szervezői, és természetesen mindennél fontosabb
számunkra, hogy Magyarország erős maradjon és a magyar nemzet kifejezhesse nemzeti
összetartozását – ezért leszünk idén is jelen. Az egy nemzethez való tartozásunkat azonban más
módokon is kifejeztük már az elmúlt időben: a felsőzsolcai árvízkárosultak számára, 2010-ben, a
Bihar megyei EMNT pénzadományt nyújtott át, amelyet a nagyváradi magyarok adományaiból
sikerült összegyűjteni. 2013-ban a dunai árvíz során közel 574 000 forintot juttatunk el
Dunabogdány községbe, ezzel járulva hozzá az árvíz okozta károk helyreállításához, továbbá 200
nagyváradi segített az árvízzel szembeni védekezési munkálatokban. Mindig jelen vagyunk
anyaországi testvéreink mellett, ha szükség van ránk. Ezért gondoljuk úgy, hogy a Békemenet a
nemzeti összetartozás egyik legjobb szimbóluma” - zárta a sajtótájékoztatót Nagy József Barna.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

