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Románia kormánya hagyjon 
fel „Székelyföld erőltetett és 
mesterséges elszegényítésével”, 
engedjék szabadon a „székely 
terrorper” elítéltjeit, létesüljön 
magyar kar a marosvásárhelyi 
orvosin, állítsák helyre az úz-
völgyi katonatemetőt, Székely-
föld alkosson önálló, autonóm 
jogkörökkel rendelkező közigaz-
gatási és fejlesztési régiót – áll 
többek között az SZNT székely 
szabadság napi kiáltványában, 
melyet a bukaresti parlament-
ben is ismertettek.

 » BÍRÓ BLANKA

K özfelkiáltással fogadták el teg-
nap Sepsiszentgyörgyön a szé-
kely szabadság napja alkalmá-

ból tartott megemlékezésen a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) kiáltványát, 
melyben kinyilvánítják: követelik 
Székelyföld 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.

Eközben kedden délelőtt Kul-
csár-Terza József parlamenti képvi-
selő napirend előtti felszólalásban 
ismertette a kiáltvány kivonatát 
Bukarestben. A dokumentumban 
megfogalmazzák, hogy Románia 
kormánya hagyjon fel „Székelyföld 
erőltetett és mesterséges elszegényí-
tésével”, amelyhez tizenhárom éve 
uniós eszközöket is igénybe vesz. 
Követelik a „székely terrorperben” 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán 
szabadon bocsátását, mert mint fo-
galmaznak: „az ő meghurcolásuk az 
egész magyar közösség megfélem-
lítését célozza”. Kitérnek arra, hogy 
Székelyföld területi autonómiája 
nem sérti Románia területi egységét 
és állami szuverenitását, nem sérti a 
Székelyföldön élő román és más nem-
zetiségű polgárok érdekeit, sem Ro-
mánia alkotmányát. Emlékeztetnek, 
hogy Románia kötelezettséget vállalt 
az Európa Tanács 1993/1201-es szá-
mú ajánlásának teljesítésére, amely 
a 11. cikkében kimondja: ha egy 
nemzeti kisebbség többséget alkot 
egy körzetben, joga van ahhoz, hogy 
autonóm közigazgatási szervekkel, 
sajátos státussal rendelkezzen. Köve-
telik, hogy Székelyföld alkosson ön-
álló, autonóm jogkörökkel rendelke-
ző közigazgatási és fejlesztési régiót, 
hogy a kormány kezdjen párbeszédet 
Székelyföld státusáról az SZNT-vel és 
a székely önkormányzatokkal. Kö-

vetelik a marosvásárhelyi orvosi és 
gyógyszerészeti egyetemen az önálló 
magyar kar létrehozását, az úzvölgyi 
katonai temető helyreállítását. Tilta-
koznak az anyanyelvhasználat és a 
nemzeti jelképek használatának kor-
látozása ellen. Ugyanakkor ajánlják 
Románia kormányának, hogy vonja 
vissza a tavaly július 8-án az Európai 
Bizottsággal szemben benyújtott ke-
resetét, amelyben Bukarest a Székely 
Nemzeti Tanács uniós polgári kezde-
ményezését bejegyző határozat meg-
semmisítését kéri. Szintén kedden 
Kulcsár-Terza képviselőtársa, Biró 
Zsolt politikai nyilatkozatban hívta 
fel a parlament fi gyelmét: Románia 
továbbra is adós az autonómia biz-
tosításával, illetve az 1918. december 
1-jén tett ígéretek betartásával.

Egyébként a sepsiszentgyörgyi 
megemlékezésen Gazda Zoltán, a 
Sepsiszéki Székely Tanács elnöke ki-
fejtette, a székely szabadság napja a 
székely vértanúk gyásznapja, de ün-

SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA: ISMERTETTÉK A BUKARESTI PARLAMENTBEN ÉS A SZENTGYÖRGYI TURULSZOBORNÁL AZ SZNT KIÁLTVÁNYÁT

Igen az autonómiára a jogkövetelések napján

Egyetértettek. Közfelkiáltással fogadták el Sepsiszentgyörgyön az SZNT autonómiapárti kiáltványát
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nep is, mert tíz hónap alatt 210 ezer 
aláírás gyűlt össze elektronikusan 
az SZNT uniós polgári kezdemé-
nyezésének támogatására; viszont 
aggodalomra ad okot, hogy a kö-
vetkező szűk két hónap alatt ötször 
ennyit kell összegyűjteni legalább 
hét uniós tagországból. „Óriási fele-
lősség, hogy sikerre vigyük ezt a tör-
vénytervezetet, amely az autonómia 
előszobájába vezethet bennünket” 
– mondta Gazda Zoltán. Aki szemé-
lyesen megköszönte a sepsiilyefalvi 
Benkő Árpádnak, hogy egymaga 
ezer aláírást gyűjtött.

Pénzes Loránd történelemtanár 
a Makk-féle összeesküvés történe-
téről, a székely vértanúk kivégzé-
séről tartott előadást. Rámutatott, 
a székely vértanúktól megtanul-
hatjuk a reményt, hogy meg lehet 
változtatni a megváltoztathatat-
lannak hitt dolgokat, példát a ten-
ni akarásról, az együttműködés-
ről. „A m ozgalom elbukott, mivel 
nem volt tömegbázisa, nemzetközi 
támogatottsága, de volt árulója. 
Vigyázni kell arra, hogy a jó ügy 
mellé egységesen sorakozzunk fel, 
meg kell nyerni más országok jóin-
dulatát” – mondta Pénzes Loránd. 
A székely szabadságért Dávid 
György római katolikus plébános 
mondott imát. Fellépett a Kónya 
Ádám Művelődési Ház Magyar 
Férfi dalárdája – karvezető Jakab 
Árpád –, énekelt az ötéves Benkő 
Magor Árpád. A résztvevők megko-
szorúzták a turulszobrot.

Amint arról beszámoltunk, az 
SZNT korábban lefújta marosvá-
sárhelyi székely szabadság napi 
tömegrendezvényét a koronavírus 
terjedését megelőző hatósági intéz-
kedéseknek megfelelően. Ugyan-
akkor Budapesten a tervek szerint 
megtartották a Hősök terén a Szé-
kelyföldért Társaság által szervezett 
kora esti szimpátiatüntetést.

 » A sepsi-
szentgyörgyi 
turulszobornál 
megtartott 
rendezvényen 
Ferencz Csaba, 
az SZNT alelnöke 
olvasta fel a ki-
áltványt, melyet 
hangos „Igen!” 
felkiáltással 
erősített meg a 
mintegy félszáz 
résztvevő. 

Legtöbb két hónapon belül elkészül 
Nagyvárad központi mélygará-

zsa, melyre évek óta vár a lakosság. 
A Kossuth (Independenței) utcai léte-
sítmény tervét ugyanis a Sebes-Körös 
közelsége miatt módosítani kellett, 
de Ilie Bolojan polgármester szerint 
legkésőbb májusban átadhatják. Az 

Ebihoreanul az elöljáró sajtótájékoz-
tatójára hivatkozva azt írta, jelenleg az 
utolsó födémet öntik, amivel március 
végére készülnek el. Ezzel párhuzamo-
san a belső munkálatok is zajlanak, a 
villanyáram-hálózaton, a bejáratokon, 
lépcsőkön dolgoznak a munkások. 
A polgármester szerint két hónap alatt 

elkészülnek, így májusban használat-
ba vehetik a létesítményt. Ezt három 
hónapig ingyen használhatja a lakos-
ság, akárcsak a bíróság mögötti parko-
lót, a díjszabásokról a nyár folyamán 
dönt az önkormányzat. Ilie Bolojan 
hangsúlyozta, hogy a mélygarázs elké-
szültével térrendezés is zajlik, készül 

az ide tervezett terecske, és a szomszé-
dos Körös-partot is rendezik. A Kos-
suth utcai mélygarázs a nagyváradi 
önkormányzat eddigi legbonyolultabb 
beruházása, melynek átadását több-
ször is halasztani kellett. A 35,9 millió 
lej értékű létesítményt a Construcţii 
Bihor helyi cég építette meg. (Krónika)

Májusban átadják a régóta halogatott nagyváradi mélygarázst

 » Három 
hónapig ingyen 
használhatja a 
lakosság a léte-
sítményt.




