Szilágyi Zsolt: „Október 2-án mi magunk legyünk a Kárpátok
őrzői!”
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Ahogyan 2002 óta minden évben, úgy idén is megemlékezést tartottak a
Kárpát-medencében élő magyarság megmaradásáért a Szilvásváradon található
Kárpátok Őre szobornál. Az ünnepi eseményen jelen volt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke is.

Szilágyi Zsolt és Ágoston András
Mint ismeretes, a honfoglalás időszakában Árpád fejedelem katonai védelmi rendszert hozott létre,
s ennek köszönhetően éjjel-nappal strázsáló őrökkel zárta le a Kárpátok hágóit. Amíg e védelmi
rendszer működött, őseinket nem tudták megtámadni, s a helytálló őrzőknek állít emléket az első
ízben 1915. május 23-án Kolozsváron felállított – és Szeszák Ferenc munkáját dicsérő – műalkotás,
melyet 1918-ban elpusztítottak a háború után Erdélybe bevonuló román csapatok. A
rendszerváltás után a magyar kisebbség újra fel szerette volna állítani Kolozsvárott ezt az
emlékművet, de ez politikai okokból nem sikerült. Kocsis László budapesti vállalkozó segítségével
így került 2002-ben Horváth Béres János szobrász és Tóth Vásárhelyi József építész alkotása
Szilvásváradra, a Szalajka-völgybe.
A megemlékezésen Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: a rendszerváltás után talán még soha nem volt
annyira aktuális a Kárpátok Őre emlékmű jelentése, mint napjainkban, amikor Európa és az egész
Kárpát-medence komoly kihívásokkal néz szembe. „A Kárpátok Őre immár nem csak Kolozsvárra és
a kolozsvári magyarokra kell vigyázzon, nem csak az erdélyi és kárpát-medencei magyarságot kell
óvja, hanem egész Európát. Amit a törökök, majd később a kommunisták sem voltak képesek
elvenni tőlünk, azt úgy tűnik, a liberális demokrácia jegyében, Európa most meg kívánja tenni:

nemzeti értékeinktől, jövőbe nyúló akaratunktól akar megfosztani minket” – mondta a Néppárt
elnöke, utalva az Európai Unió és Brüsszel migrációs válságra adott válaszára. Szilágyi Zsolt
hangsúlyozta: az európai politikai elitnek el kell fogadnia, hogy a magyar közösségnek 50 év
kommunizmus után is van önálló véleménye, akarata és nemzeti tartása. A közelgő magyarországi
népszavazás kapcsán Szilágyi elmondta: Erdélyben is arra buzdítják a magyar állampolgárokat,
hogy vegyenek részt az október 2-i voksoláson. „Ez a népszavazás többről szól, mint bármely más
magyar belpolitikai kérdés. Szavazatunkkal üzenhetünk a világnak, s kinyilváníthatjuk, hogy milyen
Európában szeretnénk élni. Legyünk mi magunk a Kárpátok őrzői!” – mondta Szilágyi.
Az ünnepi rendezvényt levélben köszöntötte Duray Miklós, a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának
politikusa, míg Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt alapítója pedig azt
hangsúlyozta, hogy a népszavazás nem egyszerűen Magyarországot, de az egész térséget érinti,
éppen ezért a szavazóképes vajdasági magyarok is részt fognak venni és nemmel fognak szavazni
a kötelező betelepítésekről szóló népszavazáson.
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