Nemzeti sors, élet, tudomány, kultúra, médiumok
párbeszéd a társadalmi béke záloga, a
székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak.
A nagyvilág közvéleménye elõtt kérjük
ismételten Románia kormányát, ne vegye
semmibe hétszázezer polgárának akaratát, akik
egyben az Európai Unió polgárai is! Ugyanakkor
felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a párbeszéd
lebecsülése, a székelység akaratának mellõzése, a
székely jelképek folyamatos üldözése nem fogja
sem megtörni, sem elfárasztani a székely
autonómiatörekvést.
A mai napot követõen vagy érdemi
(folytatás az 1. oldalról)
párbeszéd kezdõdik a székelység képviselõivel,
a székely nép kinyilvánított akaratáról,
A nagyvilág közvéleményéhez fordulva Székelyföld jövõjérõl, vagy sokasodni és
mondjuk el: változatlanul hisszük, hogy a erõsödni fognak a tiltakozó megmozdulások

Kiáltvány
Autonómiát
Székelyföldnek,
párbeszédet és
társadalmi békét!

Elhangzott
beszédek
Izsák Balázs üzenete
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács el nöke
A keresztény világ a déli harangszóval
Hunyadi János nándorfehérvári gyõzelmére
emlékezik. A harangszónak itt Székelyföldön
van egy többletjelentése is. Mi, székelyek
minden harangzúgáskor megemlékezünk Gábor Áronról, a székelyek nemzeti hõsérõl, aki
egy reménytelen helyzetbõl tudott fordítani,
és a székely virtust úgy felmutatni a világnak,
hogy azt példaértékûnek tekintheti ma minden szabadságvágyó nép.
Tíz éves a Székely Nemzeti Tanács. Soha
jobb helyet, soha jobb pillanatot találni sem
lehetett volna, mint a Székelyek Nagy Menetelését, hogy visszatekintsünk és készítsünk
egy rövid gyorsmérleget, mit tettünk az elmúlt tíz esztendõben.
Megkerülhetetlen kérdéssé tettük a közéletben a székely autonómia ügyét. A politikai élet vezetõinek, magyaroknak, románoknak viszonyulnia kell Székelyföldhöz, a székely autonómia kérdéséhez.
Jelképet teremtettünk, székely zászlót,
amely alá föl lehet sorakozni.
Vázoltunk egy világos jövõképet Székelyföld autonómia-statútumával, amelyben pontosan leírtuk azokat az intézményeket, amelyek révén Székelyföld autonómiája megvalósul.
Megteremtettük az autonómia küzdelem
mozgalmi hátterét. Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napján, vagy ma, itt Bereck
és Kökös között arra mutatunk példát az utánunk jövõknek, hogy közösségi összefogással nincsen lehetetlen. Hétszázezer székely
akarata olyan erõ, amely meg fogja teremteni Székelyföld területi autonómiáját.
Gábor Áronra méltóbban emlékezni, Gábor Áron történelemformáló hõsiességére,
mint az autonómia küzdelemmel nem lehet.
Bízzunk mindannyian abban, hogy Székelyföld autonómiája a közeljövõnek nemcsak
ígérete, de megvalósulása is lesz. A székely
szabadság a székely autonómia magyaros
megfogalmazása. S volt-e más nagyobb,
fontosabb vágya, célkitûzése a székelyeknek
évszázadokon keresztül, mint õseik szabadságát megtartani, vagy visszaszerezni.

Kelemen Hunor üzenete
Kelemen Hunor RMDSZ elnök üzenete a
Székelyek Nagy Menetelésének résztvevõi
számára
Október 27-e fontos nap mindannyiunk
számára. A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség szervezõként is jelen lesz a Székelyek Nagy Menetelésén.

Szükségünk van a fiatalokra, szükségünk
van az értelmiségiekre, szükségünk van az
idõsekre, szükségünk van a földmûvesekre.
Szükségünk van az otthonteremtéshez, a
Szülõföld építéséhez minden egyes emberre.
A közösségi akaratot kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld
jövõjéért egységesen tudunk dolgozni,
egységesen tudunk föllépni, és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat,
a mi Szülõföldünket. A politikai akarat
fölmutatása fontos. Fontos azért, hogy
az önkormányzatokban, a parlamentben az érdekképviseleti munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni.
Akkor, amikor Székelyföld sorsáról
döntünk, akkor tulajdonképpen a mi
családjainknak, a mi közösségünknek a
jövõjérõl döntünk. Mi azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy olyan autonómiánk legyen, amikor a mi dolgaimról mi magunk döntünk.
Sokszor elmondtuk, és ma is elmondjuk:
az autonómia nem azt jelenti, hogy mi valakitõl elveszünk valamit, hanem azt, hogy valakiért valamit teszünk.
A mi autonómiatörekvéseinkkel, a mi céljainkkal nem kívánunk senkit megfosztani
semmitõl, sem romántól sem magyartól,
senkitõl nem veszünk el tulajdont, döntést,
jogot. Viszont azt kérjük, hogy mi, székely
emberek, erdélyi magyar emberek a mi dolgainkról mi magunk dönthessünk!
2013. október 25.

Toró T. Tibor beszéde
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
Székely testvéreim! Gábor Áron utódai!
Ti, akik most itt vagytok a sorban, Kököstõl Bereckig, vagy csupán lélekben vagytok
velünk, de velünk együtt dobog a szívetek
szerte Erdélyben, az anyaországban vagy a
nagyvilágban, tudnotok és éreznetek kell,
hogy részesei vagytok valaminek. Talán nem
csodának, mert a csodateremtés nem a mi
kezünkben van, de valami hasonlónak.
Mert nem mindennapi az a hit és erõ,
amely belõletek sugárzik. A hit, hogy együtt
sikerülhet helyreállítani a rendet és normalitást itt, a mindig is rendtartó Székelyföldön,
szülõföldünkön. Azt a rendet, amelyet elõdeinktõl örököltünk, és amelyet utódainknak
kell megõriznünk és továbbadnunk. Hogy õk
is álmodhassák tovább a nemzet ezredéves
álmát az erõs és megtartó hazáról, ott fenn a
magasban és itt a földön is.
És sugárzik belõletek az erõ és akarat.
Hogy nem hagyjuk magunk. Hogy össze tudunk gyûlni, ha kell – ahogyan tettük ezt múlt
év novemberében Sepsiszentgyörgyön vagy
ez év március 10-én Marosvásárhelyen, a
Székely Szabadság napján: az égre kiáltani a
nemet és az igent. Nemet kiáltani Bukarest
álnok szándékára, hogy életidegen és számunkra elõnytelen közigazgatási keretbe
akar mindet terelni, hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unokáink jussát.
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beleértve a polgári engedetlenséget is.
Kérjük Magyarország kormányát, kérje
Románia kormányától a két ország közti
alapszerzõdés tiszteletben tartását, különös
tekintettel annak 15/9 cikkére. Nekünk,
székelyeknek alapvetõ érdekünk, hogy
Magyarország és Románia között jó legyen a
viszony a békés, építõ együttmûködés és az
Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos
örökségének jegyében.
Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Réty,
Eresztevény, Maksa, Dálnok, Csernáton,
Ikafalva, Kézdivásárhely, Nyújtód, Lemhény,
Bereck, 2013 október 27.

És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos
rendünkre: az autonóm Székelyföldre. Mert
tudjuk: az autonómia a megoldás.
Megoldás nemcsak az ünnepnapokra,
mint amilyen ez a mai nap is, amikor több tí-

zezren énekeljük együtt nemzeti imánkat
vagy emeljük az égre zászlónkat.
Az autonómia a megoldás a dolgos mindennapokra is, amikor a család vagy a közösség gondjaira kell munkával megoldást találni. Nem mindig csak túlélni, hanem egyszerûen élni, ahogyan ezt a világon szerencsésebb nemzetek teszik, gyarapodni, jövõt álmodni, építeni és alkotni székely-magyarként, szabadon.
Most együtt vagyunk és miközben részesei vagyunk a Székelyek Nagy Menetelésének, üzenjük ezáltal mindenkinek, akinek füle
van hozzá, hogy meghallja: nem lesz béke és
nyugalom e tájon addig, amíg szabadságunkat, közösségi jogainkat és közülük a legfontosabbat, a Székelyföld autonómiáját el nem
érjük.
Nem tántorít el minket az sem, ha Bukarest hivatalnoki packázással vagy büntetéssel akar megfélemlíteni, ahogyan történik
Marosvásárhelyen, ahol a kétnyelvûségért
pénzbüntetés jár. Az sem tántorít el, hogy
Brüsszel kettõs mércével mér és visszautasítja polgári kezdeményezéseink megtárgyalását, arra hivatkozva, hogy nem õ illetékes
ebben, hanem Bukarest. Kecskére akarja bízni a káposztát.
Nem hagyjuk magunk. Ha kell, menetelünk, ha kell, népszavazást kezdeményezünk,
ha kell, ismét összegyûlünk, ha kell, öntudatos polgárként élünk a polgári engedetlenség
eszközével is.
Ma menetelünk, használjuk a közvetlen
demokrácia nemes eszközét. Menetelünk az
autonómiáért, mert az a megoldás. A számbeli többségnek is hasznosabb lenne, ha
meghallaná szavunk. Ha hallgatna ránk. Mert
õk is tudják, hiszen több évszázada élünk
együtt:
Nyelvünk, hitünk, szülõföldünk, szabadságunk, jövõnk nem adjuk. Az autonómia a
megoldás.

Bíró Zsolt üzenete
Bíró Zsolt, az MPP elnöke
Tisztelt egybegyültek!
Tudjuk, mekkora veszélyként tornyosul

közösségünk feje felett a tervezett regionális
átszervezés. Nyilvánvaló azt is tudjuk, hogy
Trianon óta folyamatos a román asszimilációs törekvés még akkor is, ha ez, idõrõl – idõre különbözõ intenzitással érvényesül. Tudjuk
azt is, hogy megmaradásunk érdekében ezt
a folyamatot meg kell állítanunk. Nem vagyunk sem kevesebbek sem alávalóbbak
román honfitársainknál vagy Európa más
nemzeténél. Csak annyit kell elmondanunk,
hogy ami jár a kontinens egyik szegletében, az természetes kell legyen másutt is.
Ezt kell tudatosítani Brüsszelben és ezt kell
tudatosítani Bukarestben is. A 2009.
szep-tember 5.-én megtartott Szé-kelyföldi
Önkormányzati Nagygyûlésen elfogadott
elv- szerint Székelyföld fel nem osztható és
be nem olvasztható, csakis termé-szetes,
történelmileg kiala-kult regionális határai
közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkezõ
autonóm közi-gazgatási egységként kép-zelhetõ el a jövõben, amelynek egyben különálló fej-lesztési régiónak is kell lennie. Ezt képviseljük ma itt Kököstõl Bereckig. Üzenjük
Bukarestnek és a nagyvilágnak, hogy nem
akarunk kiszolgáltatottságban, alárendeltségben élni, a területi autonómia õsi jussunk,
errõl soha le nem mondunk! Követeljük, hogy
tartsák be az 1918 december 1-én tett ígéretet! A Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyûlés
Határozatában, teljes nemzeti szabadságot
hirdettek az összes együtt élõ nép számára.
Románia azóta is adós ezzel. Nem lehetünk
lojális polgárai olyan országnak ahol a kimondott szónak nincs ereje, ahol az írásos kötelezettségvállalást sem tartják be, ahol lábbal
tiporják jogainkat. Követeljük tehát: Bukarest
tartsa be a nemzetközi szerzõdésben vállalt
kötelezettségeit! Az 1919-es Párizsi Kisebbségi Szerzõdésben Románia illetve a Szövetséges és Társult Hatalmak autonómiajogot
garantáltak a székelységnek. Milyen Nemzetállam az ahol országnyi területen másfélmilliós közösség él, és legfõképp milyen Európa
asz ahol a kettõs mérce elvét tolerálják? Mi
nem ilyen Európát akarunk. Ahol lassan már
jövõt sem álmodhatunk magunknak. Avagy
csak a nyomor álmodik. „Kevesebb vért a köhögésnél/ És a munkánál több erõt/ S hogy
ne kellessen megjelenni/Legalább tíz-húsz
esztendõig/Az Úr színe elõtt” Erre nem építhetünk! Mondjuk ki tisztán és világosan: A
nemzetállam fogalma túlhaladott, azt Románia alkotmányából törölni kell! Mondjuk ki
tisztán és világosan: elég volt! És ha Adyt
idéztem vele is folytatom. „Csak akkor születtek nagy dolgok,/ Ha bátrak voltak, akik
mertek”. Nem félünk harsogta harmincezer
ember március 10-én Marosvásárhelyen. Ma
ismét visszatérõben önbizalmunk. Közjogi értelemben a magyar nemzet tagjaiként élhetünk szülõföldünkön. Itt akarunk jövõt is gyermekeinknek. És ha itt élünk sorsunkat magunknak kell irányítani! És magunk fogjuk irányítani! Legyen világos Bukarestben és
Brüsszelben egyaránt. Mi nem alkuszunk!
Marosvásárhely, 2013. október 27.
(folytatása a 11. oldalon)

