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Székely Nagy Menetelés: kialakult a menetoszlop, véget ért a menetelés 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, The Washington Post, Neue Zürcher Zeitung 

Kialakult a Székelyek nagy menetelésének 53 kilométeres menetoszlopa – tájékoztatta az 

MTI-t Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kommunikációért felelős 

alelnöke. A menetelés kiáltványának felolvasása után a tüntetők közösen énekelték el a 

magyar és székely himnuszt, majd elindultak vissza a gyülekezési pontok felé. Ferencz 

Csaba az MTI-nek elmondta, hogy a helyszínekről befutott legutolsó jelentés alapján 120 

ezerre becsülik a résztvevők számát, míg a csendőrség jelentése 15 ezer főről számolt be. 

Ferencz Csaba, az SZNT kommunikációs alelnöke sikeresnek ítélte az akciót, és úgy vélte, a 

román hatóságok a résztvevők számának alábecslésével bagatellizálni próbálják a 

megmozdulás jelentőségét. A felvonulók elsősorban román nyelvű feliratokat vittek 

magukkal, ezeken azt tudatták: „Autonómiát akarunk nem függetlenséget!" „Románia a mi 

országunk is!". A demonstráció nem bénította meg a forgalmat az országúton. A 

demonstrálók biztonságát nagy erőkkel biztosította a csendőrség. 

 

A FUEN, a Fidesz és a CÖF is támogatja a Székelyek Nagy Menetelését 

2013. október 26. – Erdély Ma, MTI 

Teljes szolidaritásáról és támogatásáról biztosította a romániai magyar nemzeti közösség 

autonómiatörekvéseit az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) a székelyek 

vasárnapi nagy menetelése alkalmából – derült ki a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) pénteki hírleveléből. 

 

Demokratikus Koalíció: hátráltatják az autonómia ügyét a magyarországi 
szimpátiatüntetések 
2013. október 26. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

A Demokratikus Koalíció (DK) szerint nem segítik, hanem sokkal inkább hátráltatják a 

székelyföldi autonómia ügyét a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által vasárnapra szervezett tüntetések. 

 

KDNP: a menetelés nagy lépés lehet az autonómiához vezető úton 
2013. október 26. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma 

A KDNP bízik abban, hogy a Székelyek nagy menetelése jelentős lépés lehet a közösség 

autonómiájához vezető úton. A kisebbik kormánypárt szombati, MTI-hez eljuttatott 

közleményében hangsúlyozza: hisznek abban, hogy Európa "egyetlen még autonómia 

nélkül, zárt tömbben élő nemzeti közösségének" sorsát a világ magyarságának közös 

összefogása meg tudja változtatni. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=151811&cim=szekely_nagy_meneteles_kialakult_a_menetoszlop_veget_ert_a_meneteles
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151747&cim=a_fuen_a_fidesz_es_a_cof_is_tamogatja_a_szekelyek_nagy_meneteleset_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=34517
http://itthon.transindex.ro/?hir=34517
http://itthon.transindex.ro/?hir=34518
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Románul is felszólalt Bayer a szimpátiatüntetésen 
2013. október 27. – maszol.ro 

A Román Királyság és Erdély egyesülését kimondó Gyulafehérvári nyilatkozatnak a 

nemzeti önrendelkezést garantáló harmadik pontját idézte fel vasárnap a román 

nagykövetség előtt elmondott beszédében Bayer Zsolt újságíró annak a 

szimpátiatüntetésnek a keretében, amelyet a Székelyek nagy menetelésével egy időben 

tartottak Budapesten.  

 

Opaiţ: menetelés helyett az életszínvonal növelésével kellene foglalkozni 
2013. október 25. – szekelyhon.ro 

A Székelyek Nagy Menetelése helyett a külföldi befektetők Székelyföldre vonzása és az 

életszínvonal emelése kellene foglalkoztassa a magyar közösség vezetőit, véli a PDL 

Kovászna megyei szervezetének elnöke. Codruţ Opaiţ elismerte, hogy egy demokratikus 

államban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, az utcai tiltakozáshoz, 

de meglátása szerint az autonómiatüntetések elijesztik a külföldi befektetőket az 

„úgynevezett Székelyföldről”. 

 

Horia Grama: az egész nagy meneteléses cirkusz külföldi manipuláció 
eredménye 
2013. október 26. – Erdély Ma 

Az egész nagy meneteléses cirkusz nem egyéb, mint külföldi manipuláció, és a jövő évi 

magyarországi választási kampány részének lehet tekinteni – jelentette ki Horia Grama. A 

Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti képviselője szerint az akció nem használ a 

romániai magyarságnak, és feszültségeket okoz a román–magyar együttélésben. 

 

Megmutatni magunkat 
2013. október 27. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Lezajlott az első olyan jellegű autonómia-megmozdulás, 

amely kitört a „kimegyünk a térre tüntetni, megmondjuk a magunkét, majd hazamegyünk” 

unalmas paradigmájából. A székely menetelés végre átlépte a városok és falvak határait, 

jelezve: a magyar közösség tagjainak jelentős része egyetért a közös céllal, az 

önrendelkezéssel, és ezt hajlandó nyilvánosan, a mindennapok kényelméből kilépve, a 

gőzölgő, vasárnap déli húslevest is „beáldozva” felvállalni”. 

 

Székely Nagy Menetelés: Antonescu: elfogadhatatlan egy enklávé 
létrehozása Románia területén 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elfogadhatatlan egy székelyföldi enklávé létrehozása Románia területén – jelentette ki 

Crin Antonescu, a román liberális párt el- nöke a Székelyek nagy menetelése elnevezésű 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/19863-romanul-is-felszolalt-bayer-a-szimpatiatuntetesen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/opaia-a-meneteles-helyett-az-eletszinvonal-novelesevel-kellene-foglalkozni
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151723&cim=horia_grama_az_egesz_nagy_meneteleses_cirkusz_kulfoldi_manipulacio_eredmenye
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151723&cim=horia_grama_az_egesz_nagy_meneteleses_cirkusz_kulfoldi_manipulacio_eredmenye
http://kronika.ro/velemeny/megmutatni-magunkat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151808&cim=szekely_nagy_meneteles_antonescu_elfogadhatatlan_egy_enklave_letrehozasa_romania_teruleten
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151808&cim=szekely_nagy_meneteles_antonescu_elfogadhatatlan_egy_enklave_letrehozasa_romania_teruleten
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megmozdulás kapcsán. A román kormánykoalíció részét képező Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnökét az Agerpres hírügynökség idézte vasárnap. 

 

Őrtüzek gyúltak Háromszéken 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Több háromszéki magaslaton gyújtott őrtüzet szombat este a vasárnapi Székelyek Nagy 

Menetelése szervezőinek egy csoportja. A Maksa melletti Óriáspince-tetőn mintegy kétszáz 

fiatal gyűlt össze a háromszéki ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, a Háromszéki Ifjúsági 

Tanács (Hárit) által szervezett tűzgyújtásra. A fiatalok fáklyákkal, zászlókkal, énekszóval 

hangoltak a vasárnapi felvonulásra. 

 

Székelyek Nagy Menetelése: Tőkés: kezünkbe kell vennünk sorsunk alakítását 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nekünk magunknak kell a kezünkbe venni sorsunk alakítását – mondta az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke, néppárti európai parlamenti képviselő a Kossuth Rádió Vasárnapi 

újság című műsorában. „Az utolsó illúzióinkat" kellett elveszíteni az európai polgári 

kezdeményezések kíméletlen visszautasítása után – indokolta kijelentését. 

 

Székely Nagy Menetelés: egy román szociáldemokrata képviselő betiltaná a 
hasonló megmozdulásokat 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI, Duna Tv, maszol.ro 

Bogdan Diaconu román szociáldemokrata párti képviselő vasárnap felszólította a romániai 

parlamenti pártokat, hogy törvényben tiltsák be a Székelyek nagy meneteléséhez hasonló 

megmozdulásokat. A kormánypárti képviselő államellenesnek tartja az ilyen 

demonstrációkat – hangzott el vasárnap a Székelyek menetéről élőben tudósító Duna 

televízió adásában. 

 

Székelyek menetelése - Az MSZP utólag támogatja 
2013. október 27. – maszol.ro, MTI 

Támogatja az MSZP a székelyföldi magyarság békés demonstrációját, figyelemfelhívását, a 

Székelyek nagy menetelését - közölte az ellenzéki párt elnök-frakcióvezetője vasárnap az 

MTI-vel. A Magyar Távirati Iroda erdélyi idő szerint 16 órakor, vagyis jóval a Székelyek 

nagy menetelése után tette közzé a hírt, mely szerint Mesterházy Attila közleményében 

jelentette ki: az MSZP támogatja a külhoni magyar közösségek által megfogalmazott 

igényt, amely szerint Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján a személyi elvű, 

az önkormányzati-közigazgatási és a területi autonómia párhuzamos kialakítására, sajátos 

kombinációjára van lehetőség és szükség.  
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=151776&cim=ortuzek_gyultak_haromszeken_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151794&cim=szekelyek_nagy_menetelese_tokes_kezunkbe_kell_vennunk_sorsunk_alakitasat
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151807&cim=szekely_nagy_meneteles_egy_roman_szocialdemokrata_kepviselo_betiltana_a_hasonlo_megmozdulasokat
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151807&cim=szekely_nagy_meneteles_egy_roman_szocialdemokrata_kepviselo_betiltana_a_hasonlo_megmozdulasokat
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/19862-szekelyek-menetelese-az-mszp-utolag-tamogatja
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Korodi: aljas módon jártak el az állambiztonsági szervek  
2013. október 27. – maszol.ro 

Az RMDSZ csíki területi szervezetének alelnöke, Bors Béla a Mediafaxnak azt nyilatkozta: 

már Marosfőnél műszaki problémák jelentkeztek annak a különvonatnak a mozdonyánál, 

amelynek 1500 csíkszéki tüntetőt kellett volna Uzonba és Kökösbe szállítania. Korodi 

Attila azonban nem hiszi, hogy a vonat késlekedését műszaki hibák okozták. Szerinte az 

„állambiztonsági szervek ügyködése” lehet az incidens hátterében.  

 

Csendőrség a maszol.ro-nak: incidensek nélkül zajlott a menetelés  
2013. október 27. – maszol.ro 

Különösebb incidensek nélkül zajlott le vasárnap a Székelyek Nagy Menetelése – 

tájékoztatta a maszol.ro-t a Kovászna megyei csendőrség szóvivője. „Nem jegyeztük 

semmilyen incidenst. Mindössze annyi történt, hogy a két személy a menetoszlopból 

orvosi segítségre szorult” – nyilatkozta megkeresésünkre Petronela Corodeanu. 

 

Magyar alakulatok: csak Gyurcsányék nem szolidárisak a székelyekkel 
2013. október 27. – Krónika 

A Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció kivételével valamennyi 

magyarországi politikai alakulat szolidaritásáról biztosította a Székelyek Nagy 

Menetelését.  

 

Tamás Sándor szerint a csendőrök nem tudnak számolni  
2013. október 27. – maszol.ro 

Csupán Kézdivásárhelyről több mint tízezren vettek részt vasárnap a székelyek 

menetelésén – közölte a maszol.ro-val Tamás Sándor. A háromszéki tanácselnököt a 

csendőrség szóvivőjének arra a kijelentésére reagáltatták, miszerint a demonstráción 

összesen 15 ezren vettek részt.  

 

A román média is beszámolt a Székelyek nagy meneteléséről  
2013. október 27. – maszol.ro 

A román média is beszámolt a Székelyek nagy meneteléséről, több hírtelevízió élő képeket 

mutatott róla, és a helyszínről tudósított. Az öt román hírtévé közül kettő, az Antena 3 és a 

Realitatea TV foglalkozott a legnagyobb terjedelemben a székelyföldi megmozdulással. 

Ezek a televíziók tudósítókat küldtek a helyszínre, és élő képeket sugároztak onnan.  

 

„Vigyáztak” a vármegyésekre 
2013. október 27. – szekelyhon.ro 

Hatalmas embertömeg volt Kézdivásárhely és Bereck között a Székelyek Nagy 

Menetelésén. Bár verekedésről is röppentek fel pletykák, a rendezvény rendbontás nélkül 

zajlott, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai kiemelt figyelemben részesültek. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19855-korodi-aljas-modon-jartak-el-az-allambiztonsagi-szervek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19860-csendorseg-a-maszolro-nak-incidensek-nelkul-zajlott-a-meneteles
http://kronika.ro/kulfold/magyar-alakulatok-csak-gyurcsanyek-nem-szolidarisak-a-szekelyekkel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19866-tamas-sandor-szerint-a-csendorok-nem-tudnak-szamolni
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19868-a-roman-media-is-beszamolt-a-szekelyek-nagy-meneteleserol
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/vigyaztak-a-varmegyesekre
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Európai és amerikai szolidaritás a székelyek menetével  
2013. október 27. – maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Európa 

és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak 

vasárnap.  

RMDSZ-es politikusok a székelyek menetelésén 
2013. október 27. – maszol.ro 

A Székelyek nagy menetelésének számos pontján az RMDSZ parlamenti képviselői, 

polgármesterei, önkormányzati képviselői jelen voltak – számolt be vasárnap az RMDSZ 

sajtóirodája. Kelemen Hunor szövetségi elnök a békés demonstráción arról beszélt: a 

székelység, az erdélyi magyarság nem kíván másokat megfosztani semmitől, de maga akar 

dönteni saját dolgairól.  

 

Bencze Izabella: a CÖF petíciót készít az EU-nak és a román kormánynak 
2013. október 27. – Erdély Ma, MTI 

„Petíció készül az Európai Unió és a román kormány számára, amelyben felsoroljuk a 

várható jogsértéseket, és azt sem hagy- hatjuk, hogy az Európai Unió úgy rázza le magáról 

az autonómia kérdéskörét, ahogy ezt eddig tette. A petíciót eddig már ötezren írták alá"- 

fogalmazott Bencze Izabella, a CÖF alapítója. 

 

Uzontól Kökösig 
2013. október 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 

nyerjünk – hirdette az uzoni szabadtéri istentiszteleten Ungvári Barna helybeli tiszteletes 

a téren össze gyülekezett, közel ezer embernek. 

 

Itthon vagyunk! – Menetelés Maksán 
2013. október 28. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

Tíz órakor alig két-háromszáz menetelő jelent meg Maksán, köztük az egyenruhába 

öltözött, Szebb Jövőért Magyar Önvédelem Egyesület zászlót lobogtató szakasza, ám egy 

órával később színültig telt a község központja, a templom előtti téren több mint 

négyezren voltak kíváncsiak Tőkés László szabadtéri igehirdetésére. 

 

Gábor Áron unokái nem hagyják magukat – Menetelés Berecken 
2013. október 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Gábor Áron szülőfalujába tegnap 10 óra után érkeztek meg az első autóbuszok a Nyárád 

menti tüntetőkkel. Összesen hét autóbusznyi ember érkezett Bereckbe, élükön Tóth 

Sándorral, Nyárádszereda polgármesterével. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/19870-europai-es-amerikai-szolidaritas-a-szekelyek-menetevel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19869-rmdsz-es-politikusok-a-szekelyek-menetelesen
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151819&cim=bencze_izabella_a_cof_peticiot_keszit_az_eu_nak_es_a_roman_kormanynak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151833&cim=uzontol_kokosig
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151834&cim=itthon_vagyunk_meneteles_maksan
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151836&cim=gabor_aron_unokai_nem_hagyjak_magukat_meneteles_berecken
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Megmozdult Kézdivásárhely 
2013. október 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Kézdivásárhely főterére a székelyek nagy menetelésének résztvevői nemcsak a 

Székelyföldről és Erdélyből, hanem Magyarországról is szép számban érkeztek. A Gábor 

Áron tér már fél tizenegykor kezdett benépesülni, több százan érkeztek, sokan székely 

népviseletben, kezükben kisebb-nagyobb székely és magyar zászlóval. 

 

A pozsonyi román nagykövetség előtt égtek a gyertyák 
2013. október 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, MTI 

A Diákhálózat aktivistái a pozsonyi román nagykövetség előtt négyszáz mécsesből 

összeállított székelyföldi zászlót formáló kompozíciót gyújtottak meg. Megmozdulásuk 

célja az volt, hogy a szlovákiai magyar egyetemisták szervezete így biztosítsa támogatásáról 

az erdélyi magyarság önkormányzatiságért tett erőfeszítéseit. Figyelemfelkeltő akciójukkal 

szolidaritásukat fejezték ki a Székelyek Nagy Menetelése résztvevőivel. 

 

A Via Nova is tüntetett a székelyek mellett, a rendőrség is megjelent 
2013. október 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Székelyek Nagy Menetelésével egy időben, vasárnap délelőtt 11 órakor szervezett 

szimpátiatüntetést a Via Nova. Az ifjúsági szervezet felhívására Pozsonyban, az Európai 

Unió Háza előtt gyűltek össze a tüntetők. 

 

A VMSZ azonosul a Székelyek Nagy Menetelésének céljaival 
2013. október 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán közleményben 

fejtette ki, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség teljes támogatásáról biztosítja a 

demonstrációt, a romániai magyar civil szervezeteket és pártokat, a szervezőket és minden 

magyar embert, aki részt vesz a figyelmet az önrendelkezés fontosságára felhívó élőlánc 

kialakításában. Minden, az őshonos nemzeti kisebbségek önrendelkezését csorbítani 

kívánó többségi politika az európai értékrendbe és elvekbe vetett hitet gyengíti – nem csak 

a nemzeti kisebbségek, hanem minden más kisebbség vonatkozásában. 

 

Itt az alkalom! A VMDP szolidáris a Székelyek Nagy Menetelésével 
2013. október 26. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt támogatja a Székelyföld autonómiájáért és az 

őshonos lakosság emberi és kollektív jogainak megvédéséért szervezett Nagy Menetelést. 

Pártunk meggyőződése, hogy az első, majd a második világháború után elszakított magyar 

nemzetrészek fennmaradásának legfontosabb és tartós biztosítéka az autonómia, s e 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=151837&cim=megmozdult_kezdivasarhely
http://www.bumm.sk/88331/a-pozsonyi-roman-nagykovetseg-elott-egtek-a-gyertyak.html
http://www.bumm.sk/88355/a-via-nova-is-tuntetett-a-szekelyek-mellett-a-rendorseg-is-megjelent.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16208/A-VMSZ-azonosul-a-Szekelyek-Nagy-Menetelesenek-celjaival.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16213/Itt-az-alkalom-A-VMDP-szolidaris-a-Szekelyek-Nagy-Menetelesevel.html
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követelés nincs ellentétben a nemzetközi jog egyetlen alapelvével sem, olvasható a VMDP 

Választmánya által ma kiadott közleményben, amelyet Csorba Béla pártelnök írt alá. 

 

Topolya: Délvidéki üzenet a székelyeknek 
2013. október 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A székelyek nagy menetelése elnevezésű nagyszabású akció délvidéki 

támogatórendezvényét tartották meg Topolyán a Kray-kastély melletti téren, a székelyföldi 

megmozdulással egyidejűleg. Elsőként a szervezők nevében Sörfőző Andor szólt az 

egybegyűltekhez. Elmondta, jó érzést azt tapasztalni, hogy a magyarság immáron az egész 

Kárpát-medencében szervezetten harcol a jogaiért, másrészt pedig nem jó érzés annak a 

tudata, hogy a magyarságnak a saját földjén harcolni kell a saját jogaiért. 

 

Európai és amerikai szolidaritás a székelyek menetével 
2013. október 28. – MTI, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) háromszéki demonstrációjával párhuzamosan Európa 

és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak 

vasárnap. Az egyesült államokbeli Clevelandben a helyi magyarok egyik rádiója, a Bocskai 

Rádió szervezett szolidaritási tüntetést. Csibi Lóránd, a rádió főszerkesztője az MTI-nek 

elmondta, hogy a demonstrációt a Szent Imre-templom előtti parkolóban tartották meg 

100-150 ember részvételével. A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Stockholmban 

szervezett megmozdulást, amelyen ott voltak a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi 

Közösség vasárnapi ökumenikus istentiszteletének résztvevői is. Stuttgart belvárosában 

egy németországi magyar civil szervezet, a Hunnia Baráti Kör szervezésében tartottak 

szolidaritási tüntetést. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16220/Topolya-Delvideki-uzenet-a-szekelyeknek.html
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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