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Karnyújtásnyira a székely siker
Összegyűltek Svédországban az aláírások az SZNT kezdeményezéséhez
• Összegyűlt Svéd-
országban is a szük-
séges számú aláírás 
a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) által 
útjára indított, a nem-
zeti régiókról szóló 
európai polgári kez-
deményezés támoga-
tására – erről számolt 
be a Székelyhonnak 
Pesty László budapes-
ti rendező, újságíró, 
az aláírásgyűjtési 
kampány vezetője, aki 
szerint a hátralévő hat 
hétben még legalább 
egy, de lehet, hogy 
két országban is elérik 
a kitűzött célt.

KOVÁCS ATTILA

„Karnyújtásnyira van a székely-
ség 21. századi eddigi legnagyobb 
sikertörténete. Egy ország hiány-
zik, és hat hét maradt, azt gon-
dolom, mindenképp össze tudjuk 
gyűjteni az aláírásokat a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) által út-
jára indított, a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdemé-
nyezés támogatására” – mondta 
el Pesty László budapesti rendező, 
újságíró, az aláírásgyűjtési kam-
pány vezetője.

Összehangolt hálózat

A nemzeti régiók védelmét szolgáló 
európai polgári kezdeményezés alá-
írási időszakát a világjárványra va-
ló tekintettel a féléves időszak után 
újabb három hónapra, 2021. febru-
ár 7-éig hosszabbították meg. Ma-
gyarország, Románia, Szlovákia, 
Horvátország és Litvánia után múlt 
héten már Svédországban is össze-
gyűlt a szükséges számú támogató 
aláírás, így még csak egy ország-
ban kell teljesíteni ezt. „Nagyon 
szépen köszönöm mindazoknak, 
akik akár Székelyföldön, Budapes-
ten vagy Európa más városaiban, 

Svédországban ezen dolgoztak. 
Nagyon összehangolt hálózatról 
beszélünk, nagyon sok emberről, 
akarásról, szaktudásról, profi zmus-
ról” – mondta kérdésünkre Pesty 
László. Külön kiemelte a Gerilla.hu 
munkatársait és a Veress Hilda ma-
rosvásárhelyi származású operatív 
igazgató vezette csoport munkáját.

Politika nélkül elért eredmény

Pesty László azt mondta, Svédor-
szág esete azért is különleges a kö-
zel 11 hónapja tartó kampány törté-
netében, mert ebben sem politikai 
párt, sem szervezet nem volt benne, 

kizárólag Instagramon működő 
infl uenszerekkel érték el az ered-
ményt. ,,Ez kicsit visszaigazolja a 
tavaszi eredményt is. A május 7-ére 
összegyűlt 1 millió Kárpát-meden-
cei aláírás előkészítésében nagy-
mértékben benne volt a politika, a 
magyar politikai erők támogatták, a 
kormánypártok és az ellenzék is, de 
az aláírások tömegét azt infl uensze-
rek – popsztárok, sportolók, színé-
szek és más hírességek – közösségi 
oldalainak követőtábora adta, némi 

médiarásegítéssel. Most Svédország 
azt bizonyítja, hogy politika nélkül 
is van eredmény” – mutatott rá. Kér-
désünkre, hogy melyik országban 
gyűlhet össze még a szükséges szá-
mú támogató aláírás, Pesty László 
azt mondta, pontosan tudják, 
melyik lesz a hetedik ország, 
de nem szeretnék nyilvá-
nosságra hozni, mert azt 
látják, hogy olyan emberek, 
akik semmit sem segítettek, 
önmagukat ünnepeltetik a 
svéd számok kapcsán is, és 
úgy tesznek, mintha közük lenne 
hozzá. Ugyanezt tennék a hetedik, 
illetve nyolcadik ország esetében is, 
ezért nem nevezik meg az országo-
kat, inkább rájuk bízzák, ők mond-
ják meg, melyik lesz a következő – 
ajánlotta a kampány vezetője.

Gyűlnek az aláírások. A székely-
ség 21. századi eddigi legnagyobb 
sikertörténetére készülhetünk
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A kezdeményezésről
Az európai polgári kezdemé-
nyezés jogintézménye lehetővé 
teszi, hogy az Európai Unió 
állampolgárai közvetlenül 
felkérjék az Európai Bizottsá-
got, terjesszen elő jogalko-
tási javaslatot a hatáskörébe 
tartozó területen. A polgári 
kezdeményezést a 27 uniós 
tagország közül legalább 
hétből származó, legkevesebb 
1 millió uniós polgárnak kell 
aláírásával támogatnia. A hét 
tagállam mindegyikében össze 
kell gyűjteni az adott országra 
vonatkozó minimálisan szüksé-
ges számú aláírást. Az Európai 
Bizottság egyébként az egye-
düli EU-intézmény, amely uniós 
jogszabályjavaslatokat terjeszt 
elfogadás céljából az Európai 
Parlament és a Tanács elé.

GERGELY IMRE

A rra kérik a gyergyószékieket, 
hogy a dobozokban vagy fényké-

palbumokban őrzött családi képeket, 
vagy bármilyen más fény-
képet töltsenek fel a jelzett 
weboldalra, megadva hozzá 
a fotók „történetét”: kiket 
ábrázol, mikor, milyen al-
kalommal és hol készült, és 
más olyan információkat is, 

amelyek érdekesek lehetnek. 
Egyedüli feltétel, hogy a kép Gyergyó-
székhez kötődjön, az itteni települé-

seken készült kép legyen, vagy itteni 
embereket örökítsen meg. „Másként 
a régebbi képek által hordozott infor-
mációk el fognak veszni, hiszen idővel 
nem lesznek már olyan személyek, 
akik a több évtizeddel ezelőtt megörö-
kített személyeket, alkalmat azonosí-
tani tudják” – mutat rá Csergő Tibor 
gyergyószentmiklósi polgármester, a 
múzeum korábbi igazgatója.

Önkénteseket is keresnek

Az intézmény mellett működő Pro 
Múzeum Alapítvány egy széles körű 
kezdeményezést indít el. Amellett, 
hogy mindenkinek megadják a le-

hetőséget saját képei feltöltésére, ön-
kénteseket keresnek, Gyergyószék 
településeiről, akik az ott található 
fotóanyagot összegyűjtik, digita-
lizálják és feltöltik. Az alapítvány 
a Bethlen Gábor Alaptól pályázati 
úton nyert összegből vásárolt minő-
ségi szkennereket, amelyeket az ön-
kénteseknek adnának használatba, 
ezzel segítve a fényképfeldolgozást. 
A fotófeltöltés nem bonyolultabb és 
nem vesz el több időt, mint ha példá-
ul a Facebookra posztolna ki valaki 
egy képet. Itt azonban szakszerűen 
kell kategorizálni, hogy később bár-
mikor visszakereshető és szakembe-
rek által is hozzáférhető, használha-
tó legyen az állomány. 

Mint azt Szőcs Levente meg-
bízott múzeumigazgató jelezte, 
a gyergyoidia.ro egyelőre teszt-
üzemmódban van (tehát eseten-
ként hibaüzenetet küld), pár száz 
kép került fel eddig rá, és technikai 

fejlesztések is szükségesek még a 
felületen, de jövő évtől maximális, 
mindenki által hozzáférhető kapa-
citással indul el, hogy bárki hozzá-
adhassa a maga családi és egyéb 
fényképeit, illetve kereshesse, bön-
gészhesse a remények szerint na-
gyobb léptékben bővülő tartalmat.

Fotókat és képfeldolgozókat keres a Gyergyói Dia
• Az úgynevezett digitális világ előtt készült fényképe-
ket gyűjti egy helyre, rendszerezi és teszi hozzáférhe-
tővé a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum 
az általa létrehozott gyergyoidia.ro oldalon, amelynek 
tartalommal való feltöltéséhez keres önkénteseket.

Dugó és káosz

Kilométeres autósorok alakultak 
ki tegnap délután a Madarasi 
Hargitára és a Hargitafürdőre 
vezető utakon. Mint a tumultusról 
készült fotókkal illusztrált inter-
netes bejegyzésekben többen 
hírül adták, a sok autó miatt 
már lehetetlenség volt feljutni 
mind a Madarasi Hargitára Ivó 
irányából, mind Hargitafürdőre a 
138A jelzésű megyei úton. Kora 
este a lefelé vezető úton is káosz 
volt: a szentegyházi úton például 
több autó csúszott az árokba, 
amelyeket traktorokkal vontattak 
ki. (Olvasói felvétel)




