Scrisoare deschisă Domnului Deputat Kulcsár-Terza József

Stimate Domnule Deputat!

În numele Consiliului Național Secuiesc vă mulțumesc, că ați înaintat în fața Parlamentului
României Proiectul de Lege privind Autonomia Ținutului Secuiesc. Permiteți-mi vă rog, să
analizez în public importanța gestului Dumneavoastră:

1. Poporul secuiesc nu renunță la autonomia teritorială al Ținutului Secuiesc, chiar dacă
proiectul de lege a fost deja de două ori refuzat de legiuitor.

2. Organul legiuitor al țării, Parlamentul, este în același timp și forul suprem al dialogului
social. Singurul for demn pentru un dialog între secuime, privind propriul său viitor, și între
populația majoritară.

3. Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc este un proiect de lege, care asigură
egalitatea deplină și efectivă pentru toți locuitorii Ținutului Secuiesc, și astfel contribuie la
perfecționarea statului de drept și aprofundarea democrației în România. Prin depunerea
proiectului de lege, trebuie să ajungă și acest mesaj opiniei publice și clasei politice românești:
doleanța de autonomie a secuimii este inseparabilă de acele obiective, care sunt comune
pentru toți democrații români.

4. Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc este singurul proiect de lege, care prezintă
întregii societăți românești valorile tradiționale ale scaunelor secuiești, și acea dorință a
populației autohtone de a păstra aceste valori. În cadrul acestuia am făcut transparentă voința
noastră, prin care dorim, să retrocedăm prerogativele de putere publică ale orașelor secuiești,
care le revin pe baza tradiției istorice și în conformitate cu dorințele comunității locale.
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Stimate Domnule Deputat!

La ședința Consiliului Național Secuiesc, în calitate de delegați al CNS, am votat împreună
privind voința noastră comună, că dorim să înaintăm și pentru a treia oară în fața Parlamentului
Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc, ori prin inițiativă cetățenească, ori prin intermediul
unui parlamentar. În 25 octombrie 2008, în Sala Gábor Áron a Bibliotecii Județene Bod Péter,
din Sfântu Gheorghe, când am adoptat această hotărâre, nu știam că tocmai Dvs. ve-ți fi, cel
care îndeplinește această misiune.

Este un moment istoric cea de azi. Lista cu numele celor opt deputați, care au înaintat până în
momentul de față Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc (Birtalan Ákos, Kovács Zoltán,
Szilágyi Zsolt, Pécsi Ferenc, Toró T. Tibor, Vekov Károly, Becsek-Garda Dezső și Sógor
Csaba) se completează cu
un
nou nume, cu numele Dvs.

Am încredere, că până la momentul în care opinia publică și clasa politică românească va
înțelege, că adoptarea Statutului de Autonomie al Ținutului Secuiesc este și interesul României,
vom avea deputați, care să susțină, s
ă argumenteze, și cu votul lor să
ajute promulgarea proiectului de lege, și dacă este nevoie, înaintează în fața Parlamentului din
nou, și din nou doleanța dreaptă a poporului secuiesc.

În Ajunul Crăciunului nu puteam dori o așteptare mai pline cu speranțe!

Vă doresc Sărbători Fericite și un an nou plin cu succese:

Izsák Balázs
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președintele Consiliului Național Secuiesc

Târgu Mureș, 22.12.2017
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