Nagypénteki felhívás a székely önkormányzatokhoz és a székely emberekhez a székely zászló védelmébe

Románia parlamentje zászlótörvényt készül megalkotni, amelynek egyetlen világos célja a
székely zászló szabad használatának korlátozása. A mondvacsinált ok, hogy a községek,
városok saját lobogót fogadhassanak el. Tekintettel arra, hogy ez a lehetõség jelenleg is adott,
az indok hamis. A törvény lényege, hogy megtiltja, hogy egy önkormányzat homlokzatára az
állami zászló, az unió zászlaja és a központilag jóváhagyott helyi zászlón kívül mást ki lehessen
tûzni. Az elmúlt évek során a prefektusok támadásai a székely zászló ellen azért voltak
eredménytelenek, mert nem volt tiltó törvény, amely ezeket a támadásokat eredményessé tette
volna. A román hatóságok ezen akarnak változtatni. Ezek figyelembevételével fordulunk a
székely önkormányzatokhoz és minden székely emberhez:
1. Egyetlen székely önkormányzat se fogadja el azt a megalázást, hogy közösségi/nemzeti
jelképeinket Bukaresttel hagyassa jóvá. A székely zászlót Székelyföld zászlajaként elfogadta
már a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlés, nincs szükség arra, hogy a román hatóságok
jóváhagyják, vagy módosítsák azt. Mi is tiszteljük Románia állami jelképeit, nem kívánjuk
módosítani vagy feliratozni azokat, de hasonló tiszteletet várunk többségi honfitársainktól és az
állam intézményeitõl is a székely zászló iránt.
2. Ha elfogadja a központi hatalom a törvényt, akkor Székelyföldön bojkottálni kell azt: egyetlen
önkormányzat se fogadjon el saját zászlót. De elfogadhatatlan az a gondolat is, hogy bárki a
székely zászlóra feliratot illesszen, bármit hozzátegyen vagy elvegyen róla. A székely zászló a
székely nép egységét fejezi ki, ragaszkodását nemzeti hagyományaihoz, az egy és oszthatatlan
Székelyföld, a székely haza eszméjéhez, ugyanakkor a jelenkori közös szabadságeszmény, az
autonómiatörekvés jelképe is.
3. Ne higgye egyetlen székelyföldi polgármester sem, hogy ha engedelmeskedik, akkor az
üldözõi megnyugszanak. Ha beveszik a magyar feliratot vagy a székely zászlót, akkor a
hatalom bent fogja keresni azokat. Mert az állampolitikai rangra emelt nemzeti/nemzetiségi
gyûlölet természetrajzához tartozik, hogy az üldözõk követik a hátrálókat, ellenségnek ugyanis
nem a feliratot, vagy jelképeket tekintik elsõsorban, hanem magát az üldözöttet.
4. Válaszként mozgalmat kell indítani a székely jelképek védelmében. Hordja ki-ki a székely
címert ruháján, mobiltelefonján, autóján, a zászlót pedig tûzzék ki közintézményekre,
magánházakra, vonják fel az udvarokon.
Legyen a székely zászló mától a székely nemzeti ellenállás, a székely feltámadás jelképe is!
Áldott Húsvéti Ünnepeket!
Marosvásárhely, 2014. április 18.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
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