Nyílt levél Kulcsár-Terza József Képviselő Úrnak

Tisztelt Képviselő Úr!

A Székely Nemzeti Tanács nevében megköszönöm Önnek, hogy a Székely Nemzeti
Tanács által elfogadott, Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetet a Parlament elé
terjesztette. Engedje meg, hogy a nyilvánosság előtt részleteiben elemezzem ennek a lépésnek
a fontosságát.

1.
A székely nép a törvénytervezet korábbi, kétszeri elutasítása ellenére sem mond le
Székelyföld területi autonómiájáról.

2.
Az ország törvényhozó szerve, a Parlament, egyben a romániai társadalmi párbeszéd
legmagasabb szintű fóruma. Ez az egyetlen méltó fórum, ahol a székelység saját jövőjéről
párbeszédet folytathat az ország többségi lakosságával.

3.
Székelyföld Autonómia Statútuma, egy olyan törvénytervezet, amely Székelyföld lakóinak
teljes és tényleges egyenlőségét biztosítja, mint ilyen hozzájárul a jogállamiság és a
demokrácia elmélyítéséhez Romániában. A törvénytervezet beterjesztésével ezt az üzenetet is
meg kell kapnia a román közvéleménynek és a román politikai osztálynak: a székely
autonómiatörekvések elválaszthatatlanok azoktól a céloktól, amelyeknek minden elkötelezett
román demokrata híve.

4.
Székelyföld Autonómia Statútuma az egyetlen olyan törvénytervezet, amely a román
társadalom egészének felmutatja a székely székek által őrzött hagyományos értékeket, azt az
akaratot, hogy az itt élő közösség ezeket meg kívánja őrizni. Ezen keresztül tettük láthatóvá,
hogy a széki központoknak, a székely városoknak vissza akarjuk adni mindazokat a közhatalmi
jogosultságokat, amelyek a történelmi hagyomány és a helyi közösség igényei alapján őket
megilletik.
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Tisztelt Képviselő Úr!

A Székely Nemzeti Tanácsban, küldöttekként, együtt szavaztunk arról, hogy parlamenti
képviselők, vagy állampolgári kezdeményezés révén harmadszor is a Parlament elé kívánjuk
terjeszteni Székelyföld Autonómia Statútumát. 2008. október 25-én, a Bod Péter Megyei
Könyvtár Gábor Áron termében, amikor ezt a határozatot elfogadtuk, nem tudtuk azt, hogy
éppen Ön lesz az, aki ezt a küldetést teljesíti.

Történelmi pillanat ez a mai. Székelyföld Autonómia Statútumának eddigi nyolc
beterjesztőjének (Birtalan Ákos, Kovács Zoltán, Szilágyi Zsolt, Pécsi Ferenc, Toró T. Tibor,
Vekov Károly, Becsek-Garda Dezső és Sógor Csaba) névsora kiegészül egy kilencedik névvel,
az Ön nevével.

Bízom abban, hogy addig a pillanatig, amíg a román közvélemény és román politikai osztály is
ráébred arra, hogy Székelyföld Autonómia Statútumának elfogadása Románia érdeke is, mindig
lesznek olyan követei Székelyföldnek, akik támogatják, érvelnek mellette és szavazatukkal
megteremtik annak lehetőségét, hogy a tervezet törvényerőre emelkedjen, s ha kell, újra és újra
leteszik a román Parlament asztalára a székely nép jogos követelését.

Ennél reménytelibb várakozást Advent idején nem is kívánhattunk volna magunknak.

Áldott Ünnepeket és sikeres, boldog új évet kíván:

Izsák Balázs

a Székely Nemzeti Tanács elnöke
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Marosvásárhely, 2017. december 22.
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