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Jól esik, bár tudjuk, hogy 
az elismerések aligha kár-
pótolhatják a legszebb 

évekből elrabolt időt, ahogy a 
látszólagos szabadulás utáni 
esztendőkben az állandó meg-
figyelés okozta feszültségeket, 
illetve az élet derűjét eltipor-
ni akaró hatalmi packázáso-
kat sem. Mert nehogy valaki azt 
higgye, hogy a börtönévek, majd 
1990 után valóban minden gyö-
keresen megváltozott az egy-
kori szabadságharcosokkal 
kapcsolatban. Bár megjelent 
egy bénává „műtött” törvény, 
ami csak köszönő viszonyban 
van azzal, amit Ticu Dumit-
rescu néhai szenátor nyújtott 
be a kilencvenes évek elején, a 
rendszer, ami az emberi mél-
tóság és a jogok sorozatos sár-
ba döngölésén ügyködik, él és 
virágzik. Tagjai ott folytatják, 
ahol a forradalomnak neve-
zett rendszerváltás köpönyegé-
be bújva gyakorlatilag abba se 
hagyták, csak felfrissítették az 
állományt.

Egy minden gond, baj és ezer 
bosszantó dolog, esemény el-
lenére is  derűs gyergyó-
szent miklósi polgárt újabb 
elismeréssel tüntettek ki, ezút-
tal az ’56-os Hűség a Hazához 

Érdemrend Arany Lovagke-
reszttel. A Volt Politikai Foglyok 
Gyergyószentmiklósi Szövetsé-
ge elnökeként, illetve az 1956-os 
Vitézi Lovagrend Erdélyi Törzs-
széke központi törzskapitá-
nyaként tisztelt vitéz Salamon 
Lászlónak dr. Sántha Gábor, az 
1956-os Magyar Szabadsághar-
cosok Világszövetségének elnö-
ke magánlevélben is gratulált a 
kitüntetéshez. Idézzük:

Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Laci Bátyám!
„Mindenekelőtt, a Jóisten 

gondoskodó szeretetét kérem 
lassan gyógyuló betegséged 
gondjainak, bajainak enyhítésé-
hez és elviseléséhez.

Tollamat most az a szándék 
vezérli, hogy örömet szerezzek 
egy igaz magyar bajtársnak, 
akinek állandó tenni akarását, 
jobbító szándékát, szervezetei 
irányítását korlátozza az ágy 
fogsága.

Ez a fogság más, mint az a 
hat év, amit az 1956-os magyar-
országi forradalmi szerepválla-
lásodért ítélt tíz évből letöltöttél 
a Securitate embertelen börtö-
neiben.(…)

Gyakran eszembe jutnak be-
szélgetésünkkor mondott sza-

vaid: „A székely ember gerince 
nem hajlik, hanem csak törik”.

Levelemet az teszi aktuálissá, 
hogy a napokban böngésztem a 
székelyföldi újságokat, amelyek 
tudósítottak arról, hogy többen 
(köztük volt politikai üldözöttek 
vezetői) megkapták a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztjét.

Legnagyobb sajnálatomra 
nem találtam a felsoroltak kö-
zött a nevedet.

Úgy éreztem, egy erősen gö-
röngyös, de egyenes életút el-
ismeréséül ezt a kitüntetést Te 
megérdemelted volna!

Az 1956-os Magyar Szabad-
ságharcosok Világszövetség-
ének elnöksége úgy határozott, 
hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 61-ik évforduló-
ja alkalmából legmagasabb ki-
tüntetésünket, az ’56-os Hűség 
a Hazához Érdemrend Arany 
Lovagkeresztet adományozza 
az erdélyi hegyek szikláit idé-
ző, szilárd, állhatatos, töretlen 
hazaszeretetedért, nemzeti el-
kötelezettségedért. Őrizd, és vi-
seld büszkeséggel!” 

Vitéz Salamon Lászlót az 
idősek napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen Gyergyó-
szentmiklós önkormányzata 
nevében Nagy Zoltán polgár-
mester is elismerő oklevéllel 
köszöntötte.

Mi is gyógyulást kívánunk 
számára.

BAJNA GYÖRGY

Véleménynyilvánításhoz kér-
nek személyes adatokat azok az 
önkéntesek, akik a Gyergyó Terü-
leti és helyi RMDSZ-szervezetek 
megbízásából a gyergyószéki 
otthonokba kopogtatnak be. Barti 
Tihamér, a területi szervezet el-
nöke az RMDSZ-es polgármes-
terekkel közösen tartott tegnap 
sajtótájékoztatót. 

Aláírásgyűjtés kezdődik a 
napokban. Az önkéntesek tá-
mogatói ívekkel keresik fel a la-
kosságot, egyszerre két témában 
is. Az Európai védelmet jogaink-
nak kezdeményezéshez csatla-
koznak a helyi szervezetek is, 
segítve, hogy minél több aláírás 
gyűljön össze, illetve a regiszt-
rációs kampányban is részt vál-
lalnak. Ugyanazon íven mindkét 
témában szükséges személyi 
adatokat begyűjtik a megbízot-
tak, és ehhez, ha a szükséges 
akták kézügyben vannak, hoz-
závetőleg öt perc szükségeltetik. 

Bár mindkét ügyben lehetsé-
ges az internetes regisztrálás (a 
regisztracio.ro, illetve a jogaink.
eu honlapon), támogatás, sokak-
nak erre nincs lehetősége, rajtuk 
segítenének e kezdeményezés-
sel. Barti hangsúlyozta, nem je-
lent gondot az sem, ha valaki 
nem biztos benne, hogy a koráb-
bi magyarországi választások al-
kalmával regisztrált-e, érdemes 
az ívet kitölteni, és az adatfeldol-
gozókra bízni ennek kiderítését. 

Választójog érvényesítéséhez

Fontos tudni: a magyarorszá-
gi választásokon való vélemény-

nyilvánítás érdekében csak 
azon személyek regisztrálhat-
nak, akiknek magyar állampol-
gárságuk van. Szükséges, hogy 
kézügyben legyen a lakcímkár-
tya vagy a honosítási okirat, il-
letve a magyar útlevél.

A regisztráció kizáró jellegű 
feltétele a jövő évi választásokon 
való véleménynyilvánításnak. 
Mivel a korábbi választásokon a 
határon túli magyarság szavaza-
tai között rengeteg érvénytelen 
volt, az RMDSZ tájékoztató in-

formációkat, szórólapokat tervez 
eljuttatni a lakókhoz. „Érdekünk 
az, hogy a magyarországi válasz-
tásokon minél többen vegyünk 
részt. Ugyanazon nemzetnek va-
gyunk a tagjai, az anyahazában 
történő döntések többsége min-
ket is érint” – fogalmazott Barti. 

Védelmet jogainknak

Az Európai védelmet joga-
inknak kezdeményezés pár-
tolásához személyazonossági 

igazolványra vagy magyar lak-
címkártyára van szükség. Az 
európai őshonos kisebbségek 
jogairól van szó, és ameny-
nyiben egymillió aláírás gyűl 
össze az Európai Unió tagál-
lamaiban, megszülethetnének 
a tagországokra kötelező ér-
vényű kisebbségi minimumok. 
Azok a normák, melyek min-
den tagországban az őshonos 
kisebbségek számára garan-
táltak kell legyenek. Ez segít-
het például minket abban, hogy 

a nemzetiségi szimbólumok 
használata ne ütközzön aka-
dályba.

Gyergyóban 12 ezer aláírás a cél

Az erdélyi magyar politikai 
szereplők mindegyike támogat-
ja mindkét kezdeményezést. Az 
aláírásgyűjtés december köze-
péig fog tartani. Ez idő alatt, a ki-
tűzött cél szerint Gyergyószéken 
12 ezer személy aláírására szá-
mítanak – mondta a területi el-
nök, megjegyezve: – nem csak 
saját otthonában fogadhatja a 
személy az önkénteseket, ő is 
felkeresheti a helyi RMDSZ 
szervezetét, és a személyi akták 
birtokában így is lehetőség lesz 
az ívek kitöltésére. A bekopogó 
önkéntesek minden településen 
helybéliek lesznek, választmá-
nyi tagok, önkormányzati képvi-
selők és mások, de a terv szerint 
még kitűzőt is fognak viselni, 
hogy a lakos tudja, kit és miért 
enged be a házába. 

„Mindkét esetben érdemes 
tudni: ez nem egy politikai, 
hanem egy magyar kisebbsé-
gi ügy. Nem azt mondjuk, hogy 
kire kell szavazni, hanem ar-
ra biztatjuk és abban segítjük a 
lakosokat, hogy nyilvánítsanak 
véleményt. A jogok tekintetében 
a szimbólumaink, az anyanyel-
vünk használata a tét, hogy ezt 
ne akadályozhassa meg sen-
ki” – fogalmazott Erős Levente, 
aki a támogatói ívek kezelésével 
és az adatgyűjtéssel megbízott 
RMDSZ-es tanácsos.

BALÁZS KATALIN

Kitüntetés vitéz Salamon Lászlónak

Tisztelgés a tiszteletreméltó előtt

Újabb elismeréssel tüntették ki a gyergyószentmiklósi Salamon Lászlót

FOTÓ: BAJNA GYÖRGY
Nem várja, mégis jól esik a ráfigyelés az olyan 

embenek is, aki már nagyon sok érdemkereszt-

nek, érdemrendnek a tulajdonosa. 

Jogvédelemért gyűjt aláírásokat az RMDSZ

Gyergyószéki polgármesterek sajtótájékoztatón. Jogokról és regisztrációról volt szó 

A SZERZŐ FELVÉTELE




