Winkler Gyula EP képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezete elnökének március 15-ei
beszéde
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Kedves ünneplő közösség!

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy két év után ismét szabadon, megszorítások nélkül
ünnepelhetünk itt, Piskin, amely az 1848–49-es szabadságharc egyik legnagyobb erdélyi
küzdelmének helyszíne volt. 1849 februárjában sorsfordító ütközet zajlott alig párszáz
méterre innen. A piski hídért folytatott csata számos áldozatot követelt a magyar és az
osztrák oldalon is. Ám a magyar oldalon maroknyi sereg mutatta meg, hogy lehet győzni
olyan helyzetekben is, amikor minden kilátástalannak, elveszettnek tűnik.
Szabadságharcosaink áldozatvállalása és szilárd hite kell ma is vezéreljen minket
választásainkban, döntéseinkben.
Mi, akik itt élünk a Hunyad megyei szórványban, jól tudjuk, hogy ez a térség mindig is
többnemzetiségű vidék volt, nekünk zsigereinkben van a fennmaradás receptje. Mindezek
ellenére fontos időnként megállni, tudatosítani magunkban, miért fontos magyarságunk, mit
jelent nekünk a nemzeti ünnepünk, mit üzen ma a piski csata.
Hőseinkre emlékezni nemcsak azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem azt is jelenti, hogy
jövőt építünk azokra az értékekre, amelyekért elődeink harcoltak. A piski csata a kitartásról,
a bátorságról, hazaszeretetről, az egység erejéről is szól, csupa olyan tulajdonságról, ami ma
is a sikeres közösség védjegye. A negyvennyolcas szabadságharc hőseinek kiállása, küzdelme
nemzedékek számára vált példamutatóvá. Ma is arra van szükség, hogy összefogjunk, hogy
kitartóak legyünk, hogy szeressük szülőföldünket, hogy bátran vállaljuk magyarságunkat.
Csak így tudunk jövőt biztosítani a dél-erdélyi magyar közösségnek.
Nemzeti ünnepeink megerősítenek bennünket az összetartozásban, magyarságunk
megélésében. Több mint harminc éve, hogy itthon is szabadon ünnepelhetünk, szabadon
vállalhatjuk fel anyanyelvünket, kultúránkat, szabadon vállalhatjuk magyarságunkat. Mint
minden évben, így idén is az, hogy közösen ünnepelhetünk március 15-én, megerősít
hitünkben, erőt ad a hétköznapokhoz, ez pedig segít abban, hogy meg tudjunk maradni
magyarként szórványban.
Március idusa idén szól a népszámlálásról is, hiszen éppen ezen a héten indult el az
önkitöltési szakasz, ami nekünk, Hunyad megyei magyaroknak nagyon fontos. Az önkitöltés
biztos lehetőség, hogy az etnikum, anyanyelv és a felekezet pontos feljegyzésre kerüljön. A
népszámlálás adatai meghatározzák az elkövetkező évtizedet: ettől függ, hogy milyen
támogatást kapnak iskoláink, egyházaink, hogyan használhatjuk anyanyelvünket, magyar

közösségként jogainkat hogyan érvényesíthetjük. Népszámlálást tízévente szerveznek, most
kell vállalni magyarságunkat, most kell részt venni benne. Ma ezzel tudjuk erősíteni
közösségünket, ezt jelenti a helytállás, a magyar szabadságharc. 173 évvel ezelőtt summázta
Bem tábornok, ha elvesz a híd, elvesz Erdély! Mi most úgy tudjuk hídfőinket biztosítani, ha
vállaljuk a népszámláláskor magyarságunkat, anyanyelvünket, felekezeti hovatartozásunkat!
Itt az idő, hogy megmutassuk, itt élünk, így élünk!
Ezen a tavaszon lesz egy másik megmérettetésünk is. Az elmúlt években mindannyian
éreztük, hogy mit jelent az, ha kiáll mellettünk, ha támogat a magyar nemzetpolitika. Erről is
döntünk az április 3-ai országgyűlési választásokon. Itt az idő, hogy a Kárpát-medencei
magyar nemzet jövőjéről közösen döntsünk! Éljünk visszaszerzett jogainkkal, vegyünk részt a
választáson, nyilvánítsuk ki akaratunkat!
Kedves ünneplő közösség!
Az idei tavasz egyrészt felszabadít, hiszen véget értek a koronavírus járvánnyal kapcsolatos
megszorítások, másrészt aggodalommal tölt el, hiszen alig pár száz kilométerre, Ukrajnában
dörögnek a fegyverek. Az elmúlt három hét megmutatta, még mindig milyen törékeny tud
lenni a béke, és milyen hamar elillan a szabadság. A történelem folyamán az erdélyi
magyarságnak sokszor kellett megvívnia szabadságharcát, de kiálltunk más népek
érdekében is, ha elnyomást tapasztaltunk. Most szolidárisak vagyunk az Ukrajnában élő
nemzetekkel, kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett, igyekszünk minden segítséget
megadni a rászorulóknak.
Miközben aggódva figyelünk a keleti történések irányába, a saját közösségünk biztonságát,
egységét, összetartását is biztosítanunk kell. Tegyünk tanúságot felebaráti szeretetünkről,
emberségünkről, mindeközben vigyázzunk családunkra, közösségünkre, különösen a
gyerekeinkre, időseinkre. Méltó visszaemlékezést, áldott ünneplést kívánok!
Elhangzott 2022. március 15-én, Piskin.

