
Erdélyi tudósítások 2019. március 11.
hétfő 7

Székelyföld területi autonómi-
áját és a terrorper nyomán be-
börtönzött székelyek szabadon 
bocsátását követelte tegnap 
Marosvásárhelyen a székely 
szabadság napja alkalmából 
tartott demonstráció több ezer 
résztvevője.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

M arosvásárhelyiek és Erdély 
számos más településé-
ről érkezett demonstrálók 

ezrei gyűltek össze tegnap Maros-
vásárhelyen a székely szabadság 
napja alkalmából rendezett meg-
emlékezésre és autonómiatünte-
tésre. Az 1854-ben kivégzett székely 
vértanúk emlékművénél az MTI 
helyszíni tudósítása szerint már a 
meghirdetett kezdés előtt félórával 
ünnepi hangulatban gyülekezett a 
tömeg, magyar és székely zászlókat 
lengetve. Többen autonómiát köve-
telő feliratokat emeltek a magasba, 
rezesbandák toborzókat, indulókat 
játszottak.

Izsák az akadálylebontásról, 
Tőkés az elnyomókról
„A székely nép nem mond le Szé-
kelyföld területi autonómiájáról, tö-
rekvésük pedig nem jelent fenyege-
tést senki számára” – ez az üzenete 
Izsák Balázs szerint a marosvásár-
helyi demonstrációnak. A Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke 
elmondta, a tüntetéssel a nemzeti 
régiók védelmét célzó európai pol-
gári kezdeményezésnek is nyoma-
tékot akarnak adni. Izsák Balázs 
„a székely jövőépítés első európai 
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A székely jövőépítés sikerei és ellenségei

A tüntetők tiltakoztak a romániai magyarok elnyomása, a magyar közösség megfélemlítése ellen

 » A közfelkiál-
tással elfogadott 
petícióban azzal 
vádolják a buka-
resti kormányt, 
hogy szándéko-
san elszegényíti 
Székelyföldet, 
és ehhez uniós 
eszközöket is 
igénybe vesz.

sikereként” értékelte a demonstráci-
ón elhangzott beszédében, hogy a lu-
xemburgi bíróság az SZNT-nek adott 
igazat a kezdeményezés bejegyzését 
eddig elutasító Európai Bizottsággal 
folytatott jogvitában. Az SZNT elnö-
ke szerint a kedvezőtlen nemzetközi 
körülmények és a romániai alkotmá-
nyos aggályok nem az autonómiaküz-
delem feladására, hanem az akadá-
lyok lebontására kell  hogy sarkallják 
a székelységet.

Tőkés László a székely önrendel-
kezés legfőbb ellenségének és elnyo-
mójának nevezte Bukarestet, a sors 
fi ntorának nevezve, hogy a 165 évvel 
ezelőtt kivégzett székely vértanúk, a 
Makk-féle összeesküvés főhadiszál-
lása a királyi Románia utóbbi fővá-
rosában volt. Az európai parlamenti 
képviselő ártatlanul börtönt szenve-
dő politikai foglyoknak nevezte a szé-
kely terrorvádban elítélt Beke Istvánt 

és Szőcs Zoltánt, akinek elítélésével 
és meghurcolásával szerinte a román 
nacionalista-posztkommunista hata-
lom a megfélemlítés elrettentő erejét 
veti be a jogaiért, szabadságáért és 
autonómiáért kiálló székely nép és 
az egész erdélyi magyarság ellen. „Az 
EU-elnökségből fakadó kötelezett-
sége országunknak, hogy az általa 
meghirdetett kohézió mint közös eu-
rópai érték alapján ismerje el és élni 
hagyja Székelyföldet mint önálló eu-
rópai nemzeti régiót. Követeljük Beke 
István és Szőcs Zoltán felmentését 
és szabadon bocsátását! Követeljük 
a tanügyi, a székely területi és a ma-
gyar kulturális autonómiát, Partium 
különleges területi jogállását! Köve-
teljük a magyar orvostudományi és 
gyógyszerészeti egyetem maradékta-
lan helyreállítását!” – hangoztatta be-
szédében az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke.

Az ezek után közfelkiáltással el-
fogadott petícióban a tüntetők tilta-
koznak „a román állampolgárságú 
magyarok elnyomása, a magyar kö-
zösség megfélemlítése” ellen. A do-
kumentumban hiteltelennek nevezik 
az EU soros elnökségét ellátó Romá-
nia jelmondatát, miszerint „a kohézió 
európai érték”, azzal vádolva a bu-
karesti kormányt, hogy szándékosan 
elszegényíti Székelyföldet, és ehhez 
uniós eszközöket is igénybe vesz. A tö-
meg a tervek szerint este a prefektúra 
elé vonult, hogy a szervezők átadják a 
petíciót a kormánymegbízottnak.

Budapesti támogatás
A budapesti Miniszterelnökség teg-
napi közleménye szerint a Nemzet-
politikai Államtitkárság támogatja 
az SZNT által a székely szabadság 
napja alkalmából szervezett felvonu-
lást, amelynek célja, hogy felhívja a 
fi gyelmet Székelyföld autonómiájá-
nak fontosságára. A magyar kormány 
közölte: továbbra is a leghatározot-
tabban kiáll azon álláspontja mellett, 
hogy az autonómia, az önrendelkezés 
joga a kisebbségben élő közösségek 
megmaradásának biztosítéka. „Egy 
közösség csak akkor tud megma-
radni, ha sorsát maga alakítja, ha a 
közösség jövője szempontjából leg-
fontosabb kérdésekről maga dönt” 
– szerepel az állásfoglalásban. A Mi-
niszterelnökség leszögezte, a székely-
ség autonómiaigénye megalapozott 
és jogszerű, hiszen semmivel sem 
kíván többet, mint Európa számos 
más nemzeti kisebbsége: szabadon 
használni nyelvét és nemzeti jelké-
peit egy olyan autonómiaformában, 
amely nem sérti a többségi nemzetet, 
és amelyre Európában számos jól mű-
ködő példa van.

 » KRÓNIKA

Marosvásárhelyen oktogonná ala-
kították a székely vértanúk em-

lékműve körüli kockakőből kirakott 
csillagot, hogy ne idézze a székely 
zászló nyolcszögű csillag motívumát. 
Amint a közösségi hálón megosztott 
fényképekből kiderült: a kockakőből 
kirakott csillag csúcsait péntekről 
szombatra szegélykővel kötötték ösz-
sze, és a csúcsok közötti területet is 
kockakővel burkolták. Az emlékmű 
körüli lekövezett mezőben már csak 
a burkolat belsejében meghagyott 
szegélykövek rajzolják ki a csillag 
motívumot. A helyi hatóságok uta-
sítására a térrendezést végző mun-
kások eltávolították az emlékműtől 
pár méterre lévő csorgó fölötti táblát 
is, amely a székely nap és hold közé 
illesztve jelenítette meg román és 
magyar nyelven a „székely vértanúk 
kútja” feliratot – tájékoztatott az MTI.

A módosításokra azt követően ke-
rült sor, hogy a helyi sajtó pénteken 
felhívta a fi gyelmet a székely motí-
vumokra, és Sergiu Papuc szociálde-
mokrata alpolgármester kijelentette: 
„Nem akarom a November 7. negye-
det úgynevezett Székelyfölddé alakí-

tani.” Az úgynevezett kifejezéssel az 
alpolgármester azoknak a táborához 
csatlakozott, akik a Székelyföldet 
még földrajzi egységként sem haj-
landók elismerni. Az alpolgármester 
ugyanakkor azt mondta: szigorúan 
be fogja tartatni a térrendezési tervet. 
Azóta több helyi és országos portál is 
közölte a térrendezési tervet, amely 
csillag alakú térkövezést mutat az 
emlékmű körül. Az Agendademureș.
ro helyi portál arról számolt be, hogy 
Claudiu Maior, a polgármester ta-
nácsadója vetette le a székely mártí-
rok kútjára kitett kétnyelvű feliratot, 
és utasította a térrendezésen dolgozó 
munkásokat a csillag eltüntetésére.

Az RMDSZ Szövetségi Képviselők 
Tanácsának nagyváradi ülése után 
Kelemen Hunor elnök szombaton az 
MTI kérdésére elfogadhatatlannak, 
igazságtalannak, méltánytalannak 
tartotta a történteket. „Nacionalista 
uszításról, gyűlöletkeltésről van szó, 
és nem szabad engedni, hogy ez foly-
tatódjék” – jelentette ki a politikus. 
Hozzátette: csakis a közösségre tarto-
zik, milyen szimbólumokat használ, 
és ha a közösség használja a szimbó-
lumait, az nem vesz el senkitől sem-
mit, nem sérti senkinek a méltóságát.
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 » BÍRÓ BLANKA

A Székely szabadság tere nevet 
adta a sepsiszentgyörgyi önkor-

mányzat annak a térnek, ahol öt éve 
minden március 10-én a székely sza-
badság napját ünneplik. Ezt tegnap 
Antal Árpád polgármester jelentette 
be a megemlékezésre összegyűlt 
több száz sepsiszentgyörgyi előtt. 
A teret hat évvel ezelőtt újította fel 
az önkormányzat, 2014. március 
10-én avatták fel itt a Turul-szobrot. 
Antal közölte, Gazda Zoltánnak, 
a Sepsiszéki Székely Tanács elnö-
kének javaslatára döntött úgy az 
önkormányzat névadó bizottsága, 
hogy a teret a Székely szabadság 
terének fogják hívni. „Ha a prefek-
tus és a megélhetési provokátorok 
nem tesznek keresztbe, hamarosan 
a táblákat is kihelyezzük”– mond-
ta a polgármester. Hozzátette, nem 
véletlenül foglalkoztatja közössé-
günket most is a szabadság gondo-
lata, „számunkra egész Székelyföld 
a székelyek szabadságának tere”, 
hiszen abszurd módon a 21. század-
ban, amikor elméletileg mindenki 
szabad Európában, vannak, akiket 
zavar a mi saját magunkról alkotott 

képünk, és folyamatosan a saját elkép-
zeléseiket szeretnék ránk erőltetni.

Gazda Zoltán felidézte, hogy hat 
év „vergődés és küzdelem” után pert 
nyert a Székely Nemzeti Tanács az 
Európai Unió bíróságán a nemzeti 
régiókról szóló európai polgári kezde-
ményezése bejegyzése ügyében. A szé-
kely vértanúk és a gyásznap kapcsán 
a terrorperben elítélt kézdivásárhelyi 
fi atalokról kifejtette: „Napjainkban is 
vannak székely vértanúk. Olyan szé-
kely fi atalok, akiket a hatalom terro-
ristának bélyegzett, és ítélt tömlöcre 
bizonyítékok hiányában, hogy megfé-
lemlítse közösségünket, példát statu-
áljon. Mi sem vagyunk tátott szájúak, 
látjuk, hogy minden mesterségesen 
összetákolt ország széthullott Euró-
pában. Utolsónak maradt Románia, 
és rajta múlik, hogy beilleszkedik a 
jogrendbe, vagy még »kifl ije« sem ma-
rad.” Gazda Zoltán felolvasta Beke Ist-
ván börtönből írt üzenetét, amelyben 
összefogásra, kitartásra biztat. A meg-
emlékezésen Zelenák József evangéli-
kus püspökhelyettes mondott áldást, 
közreműködött az unitárius egyház 
Kriza János kórusa. A koszorúzás után 
autóbuszok indultak Marosvásárhely-
re a postaréti megemlékezésre.

Székely szabadság tere Szentgyörgyön Oktogon lett a csillagból

 » Antal Árpád: 
számunkra egész 
Székelyföld a 
székelyek sza-
badságának tere, 
hiszen abszurd 
módon a 21. 
században, ami-
kor elméletileg 
mindenki sza-
bad Európában, 
vannak, akiket 
zavar a mi saját 
magunkról alko-
tott képünk, és 
folyamatosan a 
saját elképzelé-
seiket szeretnék 
ránk erőltetni.




