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• Több mint húsz 
közismert székelyud-
varhelyi civil tett köz-
zé nyílt levelet kedden 
a Facebookon. Mint 
írják, elegük van a 
közelgő helyhatósági 
választással kapcso-
latos „kisded játékok-
ból”, az áljelöltekből 
és a névtelen, mocsko-
lódó blogokból, Face-
book-oldalakból. 

K O V Á C S  E S Z T E R

N ekünk Székelyudvarhely 
az első! címmel Komoróczy 
Zsolt helyi civil tette közzé 

saját Facebook-oldalán azt az ál-
lásfoglalást, amelyet többek között 
Szabó Károly, a városi könyvtár 
munkatársa, Nagy Pál színházigaz-
gató, Dunkler Róbert, Fincziski 
Andrea színművészek, Dávid Bo-
tond fotóművész, Orendi István, az 
Udvarhely Néptáncműhely vezetője, 
Simon Szilárd, a Szekler Teker Egye-

sület vezetője, Sándor Zsolt ál-
latorvos, Bíró Edith, a Balázs 
Ferenc Vegyeskar elnöke és 
Vass Orsolya, az Udvarhelyi 
Fiatal Fórum elnöke is ne-
vével látott el. „Alulírottak 
a város gondolkodni szerető 
polgárai vagyunk, akiknek 

az a céljuk, hogy az iskolaváros, 
valamint a hajdanán pezsgő kisipa-
rosi élet örökségében egymás iránti 
tisztelettel és jóindulattal, békében 

és fejlődésben élhessük civilizált 
kisvárosi mindennapjainkat” – szö-
gezik le. Hangsúlyozzák: úgy érzik, 
eljött az ideje, hogy a közélet meg-
tisztuljon, a versengés a normális 
kerékvágásba terelődjön vissza, és 
„kirostáljuk azokat, akik Székelyud-
varhelyt folyamatosan a közröhej 
tárgyává kívánják tenni”.

Ne tévesszék meg 
a választókat

Az utóbbi hetek történéseit szé-
gyenletesnek tartják, és elkerül-
nék a város végleges holtvágányra 
kerülését. „Mielőtt az utolsó fi atal 
is veszi a vándorbotját és itt hagy 

bennünket a felgyűlt mocsok, 
frusztráció és megrekedt fejlődé-
sünk miatt, lépnünk kell, világossá 
kell tenni: elég volt a kisded játék-
ból, legyen elég a zaklatásokból, 
fenyegetésekből, feljelentésekből, 
a hecckampányból. (…) Felszólítjuk 
a közélet aktív szereplőit, hogy ne 
bomlasszák tovább a közösséget 
és ne igyekezzenek megtéveszteni 
a választókat áljelöltekkel, azzal a 
szándékkal, hogy a maradék tisz-
tességes, tenni akaró polgárt is 
elriasszák a közügyektől.” Hozzáte-
szik továbbá: nem tartják elfogad-
hatónak azt sem, hogy a különféle 
érdekcsoportok kifejezetten mocs-
kolódási szándékkal mindenféle 

közösségi médiás oldalt, blogot 
íratnak bérmunkában.

Nem kell még egy Gálfi

Arra kérik tehát a politikai párto-
kat, azok ifj úsági szervezeteit és az 
összes többi érdekcsoportot, hogy 
hagyjanak fel a négy évvel ezelőtt is 
megtapasztalt kampánypraktikák-
kal. Mint ismeretes ugyanis, a 2016-
os helyhatósági választások idején 
az akkor harmadik mandátumáért 
induló Bunta Levente volt polgár-
mester mellett egy bizonyos érdek-
csoport egy Buta Levente nevű sze-
mélyt is indított a választáson, így 
zavarva össze a gyanútlan választó-

kat. Nemrégiben pedig Hajdó Csaba 
néppártos helyi önkormányzati kép-
viselő számolt be arról, hogy biztos 
forrásból tudják, székelyudvarhelyi 
érdekcsoportok Székelyföld-szerte 
olyan Gálfi  Árpád nevű személyt 
keresnek, aki Székelyudvarhelyen 
független polgármesterjelöltként in-
dulna a választáson.

A civil csoport célja, hogy Szé-
kelyudvarhelyen tisztességes le-
gyen a megmérettetés, a minden-
kori városvezetés számára pedig 
Székelyudvarhely és lakói legyenek 
az első helyen. Ennek érdekében a 
csoportosulás „aktívabb szerepet” 
is hajlandó vállalni, derül ki a szö-
vegből.

R ománia kormánya hagyjon fel 
„Székelyföld erőltetett és mes-

terséges elszegényítésével”, enged-
jék szabadon a „székely terrorper” 
elítéltjeit, létesüljön magyar kar a 
marosvásárhelyi orvosin, állítsák 
helyre az úzvölgyi katonatemetőt, 
Székelyföld alkosson önálló, auto-
nóm jogkörökkel rendelkező köz-
igazgatási és fejlesztési régiót – áll 
többek között az SZNT székely sza-
badság napi kiáltványában, melyet 
a bukaresti parlamentben is ismer-
tettek.

Közfelkiáltással fogadták el ked-
den Sepsiszentgyörgyön a székely 
szabadság napja alkalmából tartott 
megemlékezésen a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) kiáltványát, mely-
ben kinyilvánítják: követelik Szé-

kelyföld területi autonómiáját. A 
sepsiszentgyörgyi turulszobornál 
megtartott rendezvényen Ferencz 
Csaba, az SZNT alelnöke olvasta fel 
a kiáltványt, melyet hangos „Igen!” 
felkiáltással erősített meg a mintegy 
félszáz résztvevő. A dokumentumot 
eljuttatják Románia kormányának 
és parlamentjének, valamint Klaus 
Johannis államfőnek.

Bukarestben is felszólaltak

Eközben kedden délelőtt Kulcsár-Ter-
za József parlamenti képviselő napi-
rend előtti felszólalásban ismertette 
a kiáltvány kivonatát Bukarestben. A 
dokumentumban megfogalmazzák, 
hogy Románia kormánya hagyjon fel 
„Székelyföld erőltetett és mesterséges 

elszegényítésével”, amelyhez tizen-
három éve uniós eszközöket is igény-
be vesz. Követelik a „székely terror-
perben” elítélt Beke István és Szőcs 
Zoltán szabadon bocsátását, mert 
mint fogalmaznak: „az ő meghurco-
lásuk az egész magyar közösség meg-
félemlítését célozza”. Kitérnek arra, 
hogy Székelyföld területi autonómi-
ája nem sérti Románia területi egy-
ségét és állami szuverenitását, nem 
sérti a Székelyföldön élő román és 
más nemzetiségű polgárok érdekeit, 
sem Románia alkotmányát. Emlékez-
tetnek, hogy Románia kötelezettséget 
vállalt az Európa Tanács 1993/1201-
es számú ajánlásának teljesítésére, 
amely a 11. cikkében kimondja: ha 
egy nemzeti kisebbség többséget al-
kot egy körzetben, joga van ahhoz, 

hogy autonóm közigazgatási szervek-
kel, sajátos státussal rendelkezzen. 
Követelik, hogy Székelyföld alkosson 
önálló, autonóm jogkörökkel ren-
delkező közigazgatási és fejlesztési 
régiót, hogy a kormány kezdjen pár-
beszédet Székelyföld státusáról az 
SZNT-vel és a székely önkormányza-
tokkal. Követelik a marosvásárhelyi 
orvosi és gyógyszerészeti egyetemen 
az önálló magyar kar létrehozását, az 
úzvölgyi katonai temető helyreállítá-
sát. Tiltakoznak az anyanyelvhaszná-
lat és a nemzeti jelképek használatá-
nak korlátozása ellen. Ugyanakkor 
ajánlják Románia kormányának, 
hogy vonja vissza a tavaly július 
8-án az Európai Bizottsággal szem-
ben benyújtott keresetét, amelyben 
Bukarest a Székely Nemzeti Tanács 

uniós polgári kezdeményezését be-
jegyző határozat megsemmisítését 
kéri. Szintén kedden Kulcsár-Terza 
képviselőtársa, Biró Zsolt politikai 
nyilatkozatban hívta fel a parlament 
fi gyelmét: Románia továbbra is adós 
az autonómia biztosításával, illetve 
az 1918. december 1-én tett ígéretek 
betartásával.

Amint arról beszámol-
tunk, az SZNT korábban 
lefújta marosvásárhelyi szé-
kely szabadság napi tömeg-
rendezvényét a koronavírus 
terjedését megelőző hatósági intézke-
déseknek megfelelően. Ugyanakkor 
Budapesten a tervek szerint megtar-
tották a Hősök terén a Székelyföldért 
Társaság által szervezett kora esti 
szimpátiatüntetést. (Bíró Blanka)

Székely szabadság napja: ismertették az SZNT kiáltványát

Elegük van a sárdobálásból
Megálljt mondanak a székelyudvarhelyi civilek




