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Az autonómiatörekvések helyzetéről beszélgetett Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke,
Szilágyi Ferenc, a Partiumi Autonómia Tanács alelnöke és Fancsali Ernő aktivista a Kolozsvári
Magyar Napokon. Az Erdélyi Magyar Néppárt által működtetett Part Sátor házigazdája Soós Sándor,
a Néppárt Kolozs megyei elnöke volt.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan látja az önrendelkezés ügyének jelenlegi helyzetét, Izsák
Balázs elmondta: az elmúlt időszakban több kiemelkedő esemény is történt. Ilyennek nevezte a
székelyföldi önkormányzatok autonómiára vonatkozó határozatait: a 153 település közül eddig 27
nyilvánította ki önrendelkezési igényét, s ezek között kivétel nélkül megtalálhatóak a nagy
székelyföldi városok. Az SZNT elnöke ugyanakkor felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a
franciaországi Breton Kulturális Intézet és a spanyolországi Baszk Nemzeti Párt is belépését
kérvényezte abba a perbe, melyet a Székely Nemzeti Tanács két képviselője indított az Európai
Unió luxemburgi bíróságán az Európai Bizottság (EB) ellen a nemzeti régiókról szóló polgári
kezdeményezésük bejegyzésének elutasítása miatt. Felszólalásában Izsák Balázs cáfolta azt a
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke által is hangoztatott vélekedést, miszerint az autonómia
megvalósításához először alkotmánymódosításra van szükség. Az SZNT-elnöke ugyanakkor
leszögezte: Székelyföld autonómiája nem a román alkotmánnyal, csak annak nacionalista
értelmezésével ellentétes.

Szilágyi Ferenc egyetértett Izsák Balázs azon kijelentésével, miszerint egy jól működő autonómia a
magyar megmaradás záloga lehet. Ennek érdekében alapították meg a Partiumi Autonómia
Tanácsot, melynek célkitűzései nagyban megegyeznek a Székely Nemzeti Tanácséval. Szilágyi Arról
is beszélt, hogy a 2014-es évet a partiumi autonómia évének nyilvánították, s ennek megfelelően
számos konferenciát és előadássorozatot szerveztek és szerveznek a közeljövőben is. Első körben
arra törekednek, hogy a Partiumban élő tömbmagyarságot informálják az autonómia előnyeiről,
valamint kialakítsanak egy, a mostaninál erősebb, régiós identitást.
Fancsali Ernő leginkább arról az általa kezdeményezett petícióról ismert, melyet több mint
13.000-en írtak alá, kifejezve igényüket az autonómia iránt. A fiatal mozgalmár szerint fontos
feladat az erdélyi románság informálása is, hiszen megkerülhetetlenek egy szélesebb körű
önrendelkezés megvalósításában.
A beszélgetés végén Soós Sándor a közelgő államelnök-választásról kérdezte a meghívottakat.
Izsák Balázs elmondta: a kampány kezdetén arra kérte Szilágyi Zsoltot, a Néppárt és Kelemen
Hunort, az RMDSZ államelnökjelöltjét, hogy vállalják fel az autonómia ügyének képviseletét.
Véleménye szerint két magyar jelölt több erdélyi magyart képes mozgósítani, s így az
államelnök-választás – bárkire is voksoljanak a választópolgárok – a jogos autonómiaigény
kifejezéséről szól majd. A moderátori kérdésre válaszolva Szilágyi Ferenc arról beszélt, számára
nem kérdéses, hogy Szilágyi Zsoltot támogatja, hiszen így látja biztosítottnak az autonómia
következetes képviseletét. Fancsali Ernő véleménye szerint meg kell várni, amíg az
államelnökjelöltek bemutatják programjukat, de az előzetes nyilatkozatokat figyelve úgy gondolja,
Szilágyi Zsolt lesz az, aki valóban kiáll majd az önrendelkezés ügye mellett.
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