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Történelmi jelentőségűnek nevezte a Székelyek Nagy Menetelését kolozsvári sajtótájékoztatóján
Toró T. Tibor. Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint példátlan, hogy „az év eseményén”
százezres nagyságrendű tömeg vett részt.
Toró szerint a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett október 27-i megmozdulás sikerét a
magyar összefogás biztosította, ami hatalmas mozgósító erőnek bizonyult. „Ez azt bizonyítja, hogy
elvek és akciók mentén kell lehetőséget teremteni az erdélyi magyar pártok és szervezetek
összefogásához, nem egyetlen pártba terelgetni az embereket”– fogalmazott.

„Október 27-én bebizonyosodott: együtt tudtak mozdulni a politikai szervezetek, a magyar
történelmi egyházak, a civil társadalom. Noha több szervezet vett részt a mozgósításban és
szervezésben, olyan szervezetek, amelyek gyakran nem értenek egyet egymás különböző
álláspontjával, mégis volt egy elv, ami egymás mellé tudott hozni bennünket: együtt nemet
mondtunk a kormány számunkra előnytelen közigazgatási átszervezési terveire és igent mondunk
az autonómiára, mert tudjuk, hogy az autonómia a megoldás” – mondta a Néppárt elnöke.
Leszögezte: fontos volt a közösségi erő felmutatása, békés és méltóságteljes formában.
„A többi szervezővel együtt az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Székelyföld népe

nem fogadja el a számára életidegen közigazgatási átszervezést, ezt a célt pedig véleményem
szerint sikerült elérni” – mondta Toró T. Tibor. Szerinte társadalmi béke csak akkor lesz
Székelyföldön és Erdélyben, ha az autonómia megvalósul közjogi és funkcionális értelemben
egyaránt.
Toró szerint fölösleges a számháború a résztvevők számát illetően, azonban a román hatóságok és
a román média által említett 10-15 ezres szám nevetséges. „Számunka, a helyszínen jelenlevők
számára, és a rendezvényt a televízióban követők számára is teljesen nyilvánvaló, hogy óriási,
százezres megmozdulás volt, ami azt bizonyítja, hogy a magyar közösség széleskörűen támogatta a
Székelyek nagy menetelését, és támogatja az autonómia ügyét, amelyért az utcára vonultunk” –
fogalmazott. A közvetlen demokrácia eszközére a továbbiakban is szükség lehet, mondta a Néppárt
elnöke, aki szerint a magyar szervezeteknek közös ütemtervet kellene kialakítaniuk a hatékonyabb
mozgósításért, a demonstráció-sorozat következő állomása pedig akár Bukarest is lehetne. További
lépés lehetne a polgári engedetlenség eszközeinek a felhasználása, viszont csak abban az esetben,
ha a közösség szilárdan az ügy mögött áll – tette hozzá.
Toró elismerte, hogy a román többség és a román politikum irányában egyelőre nem sikerült
áttörést elérni, de a békés tömegdemonstráció jelzi a közösség párbeszédre való hajlandóságát.
A Néppárt elnöke azt javasolta, hogy az összefogás jegyében folytatni kellene a magyar pártok és
szervezetek közötti együttműködést a tervezett decentralizációs törvény, a régiósítási tervek vagy
az alkotmánymódosítás kapcsán, a Székelyföld területi autonómiájáról szóló tervezet
kidolgozásában, vagy az európai parlamenti választásokon is. A román kormánnyal egy
reprezentatív erdélyi magyar delegációnak kellene tárgyalnia az autonómiáról, ebben mindhárom
magyar pártnak helyet kellenne biztosítani.
Toró T. Tibor köszönetet mondott elsősorban a Székelyek nagy menetelését kezdeményező Székely
Nemzeti Tanácsnak és vezetőjének, Izsák Balázsnak, megköszönte továbbá a az Erdélyi Magyar
Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács munkáját, de köszönetet mondott az RMDSZ és a
Magyar Polgári Párt, illetve az egyházak és a civil társadalom hozzájárulásáért is. Mint mondta,
köszönet illeti a távolabbi helyszínekről a menetelésre érkezett embereket, a Magyarországon, a
Felvidéken, a Vajdaságban, Bécsben, Stuttgartban, New Yorkban, Londonban, Cleveland-ben és
más nagyvárosokban szervezett szimpátiatüntetések kezdeményezőit és résztvevőit is.
Toró hangsúlyozta: a magyar közszolgálati média, illetve az erdélyi média képviselői nélkül nem lett
volna ennyire sikeres a megmozdulás. Külön kiemelte a magyar közmédia objektív és
kiegyensúlyozott tájékoztatását.
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