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Tárgy: Magyarok! Veszélyben Székelyföld, veszélyben a székelyek!
Részvételi felhívás a 2013. október 27-i budapesti szimpátiatüntetésre

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
2013. október 27-én a történelmi Háromszéken a Székely Nemzeti Tanács tiltakozó
megmozdulást szervez. A háromszéki Nagy Menetelésre 150.000 embert várnak a szervezők, a 11es főút Gábor Áron szülőhelyétől (Bereck, 1814) hősi halálának színhelyéig (Kökös, 1849) terjedő
45 km-es szakaszára. A Nagy Menetelés célja a 11. sz. út menti településeken áthaladó, békés
élőlánc létrehozása, tiltakozásul Románia kormányának a székelyekkel szemben ellenséges, az
ország nemzetközi kötelezettségvállalásait sértő közigazgatási terve ellen, amelynek egyetlen célja
a székely nép maradék döntéshozó intézményeinek, a székelyföldi, többségi magyar megyék
(Hargita, Kovászna, részben Maros megye) elsorvasztása és magyar többségű közigazgatásának
felszámolása. A tiltakozó megmozdulás helyszínéről a Duna TV élő közvetítést sugároz.
Ugyanakkor, a Székely Nemzeti Tanács, a háromszéki megmozdulással azonos időpontban,
szimpátia-tüntetésre kéri az Európában és tengeren túl élő székelyeket és magyar közösségeket.
Budapesten a Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület (társrendező: a Civil Összefogás
Fórum-CÖF) vállalta fel a tiltakozó megmozdulás megszervezését, amellyel kapcsolatban a székely
zászló kitűzésére indított mozgalomban résztvevő Önkormányzatok vezetőihez az alábbi felhívást
intézzük:
Támogatási Felhívás
A Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva, a Székelyföldért Társaság felkéri mindazokat,
akik Székelyföld történelmi hagyományokon alapuló önállóságának megőrzését fontosnak tartják,
hogy csatlakozzanak az azonos időpontban szervezett budapesti tüntetéshez (meghívó, program
és útvonal csatolva). A szimpátia-tüntetésen a pártzászlókat, pártjelvényeket kérjük mellőzni,
székely és magyar zászlókat, helyiségnév-táblákat viszont szívesen fogadunk.
A személyes részvétel mellett lehetőség van az október 27-i háromszéki Nagy Menetelés
költségeinek anyagi támogatására is. A magyarországi adományok fogadására az SZNT a
Székelyföldért Társaságot jelölte meg. A támogatás magyar forintban, az Székelyföldért Társaság
bankszámlaszámára - CIB Bank 10700574-67740040-51100005 - átutalható (jelszó: Nagy
Menetelés). Helyszíni adományozásra is lehetőség lesz az október 27-i tiltakozó megmozdulás
gyülekező-helyén, a budapesti Hősök terén. A Székelyföldért Társaság azt kéri, hogy mindazok,
akik a Nagy Menetelésre Háromszékre terveznének utazást, vegyenek részt a budapesti szimpátia-
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tüntetésen és az utazásra szánt költséget a Székely Nemzeti Tanács által szervezett autóbuszok
költségének fedezésére ajánlják fel.
Kérjük a polgármestereket, hogy a saját eszközeikkel (helyi TV, rádió, újság stb.) mozgósítsák a
településük lakosságát annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt az október 27-i
budapesti szimpátiatüntetésen.
Felkérünk továbbá minden résztvevőt, hogy hozzon magával egy 100 forintos pénzérmét, amit a
helyszínen jelképes adományként felajánl. Ennek a kis összegnek a segítségével egyrészt meg
tudjuk határozni a tüntetésen résztvevők létszámát (amit a sajtó mindig hajlamos alábecsülni!),
másrészt besegítünk a székelyföldi Nagy Menetelés költségeibe.
Kérjük a magyarországi polgármestereket, önkormányzatokat, hogy lehetőségük szerint
adományukkal támogassák a Székely Nemzeti Tanács által a háromszéki tüntetésre indított buszok
költségeit.
Legyünk minél többen, legyünk elegen, hogy a világ felfigyeljen a székelyföldi magyarokra!
A mellékelt dokumentum tartalmazza a budapesti vonulással egybekötött tüntetés időpontját,
céljait és a gyülekezés helyét is. A demonstráció hivatalos bejelentése már megtörtént.
Mielőbbi, szíves válaszát kérjük, a meghívásunk elfogadását és az Önkormányzatukat képviselő
résztvevők létszámát illetően is, hogy a támogató Önkormányzatok nevét a vonulás indulási
pontján, 2013. október 27-én, délelőtt 11:00 órakor, a budapesti Hősök terén felolvashassuk.
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