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SEPSISZENTGYÖRGYÖN KÉSZÜLNEK FELVONULNI NACIONALISTA ROMÁNOK JÚNIUS 4-ÉN, A POLGÁRMESTER BÖLCSESSÉGRE INT

Megtörnék a „magyar hipnózist” a szélsőségesek
Az úzvölgyi katonasírok 
meggyalázásában is részt 
vállaló, magyarellenes 
Mihail S. Târnăveanu szer-
vezi azt a megmozdulást, 
amelyet Sepsiszentgyörgyön 
terveznek megtartani június 
4-én. Antal Árpád polgár-
mester szerint a helyi román 
közösség adhatna frappáns 
választ az őket képviselni 
akaró, más vidékekről érkező 
„hőzöngőknek”.

 » BÍRÓ BLANKA

S epsiszentgyörgyi június 
4-ei „ünnepségre” tobo-
rozza híveit a Calea Nea-

mului (Nemzet Útja) Egyesület. 
Az úzvölgyi katonasírok meggya-
lázásában is részt vállaló Mihail 
S. Târnăveanu azt ígéri, többen 
lesznek és szervezettebbek, mint 
tavaly, amikor a járványügyi kor-
látozások és a sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat „nem éppen ba-
rátságos hozzáállása” ellenére 
mintegy százan gyűltek össze 
a városban. A magyarellenes 
hangadó a közösségi oldalon 

úgy fogalmaz, eltérnek a megszo-
kottól, az idei trianoni rendezvé-
nyük valóban emlékezetes lesz, 
és fennmarad a történelemben. 
Elmagyarázza, hogy miért Sep-
siszentgyörgyön és nem például 
Brăilán gyűlnek össze. „Egysze-
rűen azért, mert Brăilán senki 
nem akar területi autonómiát, 
senki nem vonja kétségbe a tria-
noni békeszerződést, miközben 
Kovászna és Hargita megyében 
számtalan hang, egyesület, párt, 
polgármester, tanácselnök, intéz-

ményvezető nem szokta meg a 
trianoni döntést, úgy vélik, hogy 
ezzel hatalmas igazságtalanság 
érte a magyar nemzetet” – írja a 
magyarellenes uszító. Szerinte 
Kovászna, Hargita, Maros és Szat-
már megyében atipikus hadvise-
lés folyik a románok ellen a „pszi-
chológiai területért”. Zavarosan 
és hosszan magyarázza, hogy ez 
nemzetbiztonsági kérdés, aláássa 
a románok önbizalmát, és végül 
akár területelszakadáshoz is ve-
zethet. Veszélyesnek tartja, hogy 

Kovászna és Hargita megyében 
csak magyar művelődési, társa-
dalmi, vallásos és gazdasági élet 
van. Ezért van szükség arra, hogy 
minden fontos dátumon az or-
szág minden megyéjéből megje-
lenjenek a románok, és megtörjék 
a „magyar hipnózist”. Mint fogal-
maz, így a magyarok megértik, 
hogy mégiscsak Romániában él-
nek, a helyi románok pedig, hogy 
nincsenek egyedül, egy eset-
leges autonómia kikiáltásakor 
nem egy-kétezer, de több tízezer 
román jelenne meg Sepsiszent-
györgyön, Csíkszeredában vagy 
Kézdivásárhelyen, mint ahogy 
Úzvölgyében 52 keresztért öt-
ezer román érkezett a hegyekbe. 
Târnăveanu a sepsiszentgyörgyi 
rendezvényre pénzadományo-
kat gyűjt, abból vásárolnak két 
óriásmolinót, amelyek a román 
hadsereg 1916-os Kárpátokon való 
átkelését és az 1918-as gyulafehér-
vári gyűlést ábrázolják. De vettek 
több mint száz román zászlót, és 
két kórust szállítanak Sepsiszent-
györgyre. Az egyesület képviselő-
jét szerdán délelőtt rendelték be 
a sepsiszentgyörgyi polgármesteri 
hivatalba meghallgatásra. Az 
Erdélyi Magyar Szövetség köz-
leményben arra kéri fel Antal 
Árpádot, Sepsiszentgyörgy pol-

gármesterét, hogy ne adjon köz-
terület-használati jóváhagyást, 
és a rendelkezésére álló eszközök 
segítségével akadályozza meg 
ezen törvényellenes rendezvény 
megvalósulását. „Târnăveanu és 
egyesülete kulturális esemény-
nek álcázott, nyíltan és súlyosan 
magyarellenes tüntetést szervez, 
mely sérti nemcsak a helyi és szé-
kelyföldi magyar lakosság gondo-
lati szabadságát és alkotmányos 
jogait” – olvasható a Mezei János 
és Csomortányi István társelnö-
kök által aláírt közleményben. 
Ezek a rendezvények nem enge-
délykötelesek, hanem bejelentés-
kötelesek, így a polgármesteri hi-
vatal nem tilthatja be – mutatott 
rá megkeresésünkre Antal Árpád 
polgármester. „Nem az a megol-
dás, hogy betiltjuk a rendezvényt, 
azzal csak azt érjük el, hogy még 
többen jönnek, a városnak nem 
ez az érdeke. Egyértelműen pro-
vokálni akarnak, alig várják, hogy 
olyan döntést hozzunk, amivel 
mozgósítjuk a még passzív hívei-
ket. Az a feladatunk, hogy ebben 
a helyzetben bölcsek maradjunk” 
– mondta a polgármester. Antal 
Árpád szerint a helyi román kö-
zösség adhatna frappáns választ 
az őket képviselni akaró, más vi-
dékekről érkező „hőzöngőknek”.

Magyarellenes felvonulásra késül a Calea Neamului (Nemzet Útja) 

Egyesület a trianoni békeszerződés évfordulóján 
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