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Izsák Balázs Marosvásárhelyen aláírta Szilágyi Zsolt államelnökjelölt támogatói ívét. A Székely
Nemzeti Tanács elnöke szerint az autonómia elkötelezettjeként egyetlen helyes cselekvési
lehetősége van: ha kézjegyével is támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjének indulását.

A szerdai sajtótájékoztatón Izsák felidézte augusztus 17-i felhívását, melyben arra kérte a két
magyar jelöltet, tekintsék az SZNT autonómiatervezetét az önrendelkezésért folytatott küzdelem
alapjának, s képviseljék azt a kampány során. Szilágyi Zsolt másnap közleményben biztosította az
SZNT elnökét arról, hogy a novemberi választást megelőző időszakban is mindent megtesz azért,
hogy a 2004-ben általa is a bukaresti parlament elé vitt törvénytervezet minél szélesebb körben
elfogadottá váljon. Izsák Balázs elmondta: míg a Néppárt jelöltje már másnap nyíltan vállalta a
statutum képviseletét, Kelemen Hunor mind a mai napig nem válaszolt a felhívásra. Ugyanakkor
Izsák véleménye szerint az RMDSZ jelöltjének számos olyan megnyilatkozása volt, melyek azt
bizonyítják, nem képviseli az önrendelkezés ügyét. „Elvárható lett volna, hogy Kelemen Hunor ne az
autonómia ellen keressen érveket.” – reagált Izsák Balázs az RMDSZ elnökének azon kijelentésére,
miszerint az autonómia megvalósítása nem lehetséges alkotmánymódosítás nélkül. Az SZNT elnöke
elmondta: Kelemen szemmel láthatóan Victor Ponta jelenlegi miniszterelnöknek kampányol, aki
számos nyilatkozatával és politikai tettével megsértette az erdélyi magyarság érdekeit. Mindezek
fényében Izsák Balázs úgy véli, az egyetlen helyes döntés Szilágyi Zsolt államelnökjelölt
támogatása, akinek aláírta támogatói ívét, s erre kérte a Székely Nemzeti Tanács szimpatizánsait
és az autonómiáért elkötelezett választópolgárokat is.

Szilágyi Zsolt megköszönte Izsák Balázs támogatását, és biztosította arról, hogy a továbbiakban is
képviselni fogja az SZNT tervezetét és a székely autonómia ügyét. A Néppárt jelöltje elmondta: az
autonómia körüli politikai egység nem jöhetett volna létre a Székely Nemzeti Tanács hathatós
munkája nélkül. „Hangunk, szavunk, gondolatunk egy az autonómiát illetően, és a továbbiakban is
közösen kívánunk munkálkodni az önrendelkezés érdekében.” – jelentette ki Szilágyi. Az EMNP
politikusa szerint a novemberi választás jó lehetőség lesz arra, hogy az elmúlt 25 év közéleti
eseményeit számba vegyék és értékeljék a választók, így a legfőbb cél – az autonómiaigény és a
föderalizációs tervek képviseletén túl – a választói passzivitás leküzdése. Szilágyi Zsolt beszámolója
szerint, nem sokkal a leadási határidő előtt, közel járnak a 200 ezer támogató szignó
összegyűjtéséhez, így biztos indulásában, mely az autonómiaigény következetes képviseletének is
záloga lesz.
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