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Mint ismeretes, a mai napon a rendőrség bekísérte az őrsre Tőke Ervint, az Erdélyi
Magyar Néppárt csíkszeredai polgármesterjelöltjét, aki Csíkszereda főterén ismételten
felvonta a székely zászlót. A rendfenntartó erők intézkedését hatósági túlkapásként
értelmezzük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy jogorvoslatot szerezzünk.
Emlékeztetünk mindenkit: a székelység szimbóluma korábban is ott lobogott Csíkszereda főterén, s
hogy egy ideig nem volt látható, annak egyetlen oka, hogy a Polgármesteri Hivatal kérésére
távolítottuk el azt, mert helyére – üdvözlendő módon – Márton Áron püspökünk szobrát állították fel.
Ezt követően az Erdélyi Magyar Néppárt tisztségviselői új kérés iktatásával újabb építkezési
engedélyt kaptak, s ennek megfelelően egy egy négyzetméteres területet béreltek a várostól a
zászlórúd számára. Természetesnek vettük, hogy a zászlófelvonásnak a nemzeti összetartozás
napja egy megfelelő ünnepélyes és szimbolikus keretet biztosíthat. Azonban a városháza közrendi
bizottsága megtiltotta a péntek délutánra tervezett zászlófelvonási ünnepséget, Jean-Adrian Andrei
prefektus pedig az építkezési engedélyt támadta meg. Tőke Ervin – a törvényeket betartva – a
meghirdetett rendezvényt lemondta, az építkezési engedéllyel kapcsolatos érvényes – tiltó –
bírósági határozat hiányában pedig egyedül, az ünnepi jelleg mellőzésével vonta fel a székely
zászlót. A helyszínen lévő rendőrök ekkor léptek közbe, igazoltatták a Néppárt polgármesterjelöltjét,
a zászlót eltulajdonították, majd Tőke Ervint bekísérték a rendőrségre.
Az Erdélyi Magyar Néppárt elfogadhatatlannak tartja, hogy immár Csíkszeredában is támadások
érik nemzeti szimbólumainkat, ráadásul ehhez a városvezetés is – a karhatalommal együttműködve
– asszisztál, és hatósági túlkapásnak, valamint provokációnak tartjuk a rendőrség közbelépését.
Meggyőződésünk, hogy közösségünknek joga van szimbólumainak szabad használatához, s
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a törvényes eszközöket felhasználva jogorvoslatot
szerezzünk.
Amint azt minden alkalommal kifejeztük: kiállunk alapvető jogaink érvényesítése mellett, és
továbbra is arra bíztatunk mindenkit, ne üljön fel a román főhatalom provokatív, megfélemlítő
politikájának, és bátran használja nemzeti szimbólumainkat!
Zakariás Zoltán,
az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke
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