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Mint ismeretes, nemrég az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar
megyei szervezetei egy szimbolikus politikai gesztussal tiltakoztak Nagyváradon a Romániában
újabban előforduló jogtiprások ellen. Június 18-án egy utcai villámcsődület és egy rögtönzött
sajtótájékoztatót követően Tőkés László európai parlamenti képviselő, a Tanács elnöke és a
Néppárt fővédnöke kitűzte a székely zászlót Kálvin utcai parlamenti irodájának erkélyére.
Az eseményen a képviselő hangos szóval elmondta: 1956-ban a magyar szabadságharcosok,
1989-ben a diktatúra ellen fellázadt románok vágták ki nemzeti színű lobogóikból a kommunista
jelképeket, negyedszázaddal ezelőtt közös óhaj volt az egyéni és kollektív szabadság, a demokrácia,
az európai felzárkózás. Most meg ott tartunk, hogy az EU-tag Romániában a kisebbségi jogok
mellett még az alapvető emberi jogok is csorbulnak. A magyar irodalom erdélyi nagyjainak
emlékezete, sőt újratemetése is tiltott, könyveik ellen is hajtóvadászatot indított a hatalom,
szobraikat elkobozzák, olvasóikat zaklatják. Háborús bűnösként és felforgatókként bélyegeznek
meg olyanokat, akik annak idején a kommunista hatalomátvétel ellen álltak ki. A magát
szociáldemokratának mondó kormányzat rafinált eszközökkel küzd a magyar és székely nemzeti
szimbólumok, például a székely zászló ellen. Ez is egyfajta kommunista visszarendeződés, ami ellen
tiltakozni kell minden lehetséges fórumon és eszközzel – szögezte le az EMNT elnöke, kiemelve: a
mostani akció nem más, mint a székelységgel való partiumi szolidaritás kinyilvánítása.
Két hónapig loboghatott háborítatlanul a székely zászló az EP-iroda erkélyén. Augusztus 21-én egy
szabálysértési jegyzőkönyvet volt kénytelen átvenni az iroda vezetője a Helyi Rendőrség
képviselőjétől, amelyet egy nappal korábban állítottak ki Nagyvárad polgármestere és főépítésze
nevében. Ebben az elöljárók felszólítják Tőkés László „természetes személyt”, hogy egy héten belül
„semmisítse meg” az irodájának falára kitűzött „reklámzászlót”, mivel kitűzésére nem kért és
kapott engedélyt az elöljáróságtól, megsértve ezáltal a 2013. évi 185. sz. törvényt, amely a
hirdetési eszközök engedélyezését és kihelyezését szabályozza. Amennyiben a kihágás nyomán
kapott figyelmeztés kevésnek bizonyul, a hatóság 30 és 50 ezer lej közötti, tetemes összegű
pénzbírságot helyezett kilátásba.
A jegyzőkönyvet átadó rendőrségi alkalmazott állítása szerint állampolgári bejelentésre történt a
helyszínelés és az intézkedés, s a városháza jogászai döntöttek úgy, hogy a székely zászló
„reklámzászlónak” minősül, kitűzése pedig ily módon engedélyköteles.
Ezzel szemben Tőkés László európai parlamenti képviselő úgy véli, hogy az elöljáróság intézkedése,
ügybuzgalma egyszerre nevetség és felháborító. A székely zászló több évszázada ismert és
használt szimbóluma a magyarságnak, történelmi és nemzeti jelkép egyszerre, a Székelyföldön
őshonos nemzetrész közösségi szimbóluma. „Azt állítani a székely zászlóról, hogy egy
törvénytelenül kitűzött reklámlobogó, vagy valódi, vagy tettetett tudatlanságra vall” – véli az EMNT
elnöke, aki ugyanakkor nem tartja véletlennek az irodája falán lobogó jelkép elleni hatósági
intézkedést, különösen nem annak jogi indoklását, ugyanis Marosvásárhelyen hasonló törvényi
hivatkozással próbálják leszedetni a kitűzött székely zászlókat. Történik ez annak ellenére, hogy
léteznek már olyan döntései a romániai igazságszolgáltatásnak, amelyek a különböző feljelentések

nyomán megállapították, hogy a történelmi közösségek jelképeinek használata nem sért semmilyen
törvényt. Ráadásul a román miniszterelnök, Victor Ponta nemrég székely és magyar „reklámzászlók”
között tartott kampánybeszédet koalíciós partnere, az RMDSZ-elnök társaságában a Hargita megyei
Nyerges-tetőn. Az Európai Intolerancia és Rasszizmus Elleni Bizottság jelentése pedig elítéli a
székelyföldi román hatóságoknk a székely jelképek ellen folytatott hadjáratát.
Tőkés László álságosnak tartja a nagyváradi elöljáróság abbéli igyekezetét, hogy egy kereskedelmi,
marketing jellegű tevékenységet szabályozó törvény paragrafusaihoz igazítsa a június 18-i
szolidaritási gesztust, sőt egyenesen sértésszámba veszi, hogy egyik történelmi, nemzeti
jelképünket reklámeszközként kezelik. Mit szólna hozzá a többségi román nemzet, hogy ha a
kék-sárga-piros lobogót reklámzászlónak neveznénk? – teszi fel a korántsem költői kérdést európai
képviselőnk.
Mindezek függvényében Tőkés László úgy döntött, hogy közigazgatási bíróságon támadja meg a
szabálysértési jegyzőkönyvet, kérve annak érvénytelenítését, mivel a székely zászló nem
reklámeszköz, kitűzése, használata pedig semmilyen törvényt nem sért.
Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája
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