Együttműködési megállapodás
Amely létrejött a Székely Nemzeti Tanács (520009 Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu
utca 21., képviselője: Izsák Balázs elnök) és a Székelyföldért Társaság Közhasznú Egyesület
(székhelye: 2030 Érd, Zsilip u. 3., képviselője: György-Mózes Árpád elnök) között.
A szerződő felek közös stratégiai célja: a Székelyföld Autonómia Statútumában
rögzítettek szerinti önálló önkormányzatisággal rendelkező Székelyföld Autonóm Régió
létrejöttének minden demokratikus – az adott történelmi helyzetnek megfelelő – eszközzel
történő kivívása és nemzetközi elismertetése.
Az Anyaországban bejegyzett Székelyföldért Társaság (SZT) az Alapszabályában
rögzített céljai és feladatai közül az alábbiakat tartja az együttműködés szempontjából
irányadónak és kiemelendőnek:






A Kárpát-medencében élő magyar közösségek, s ezen belül elsősorban a
Magyarországon letelepedett székelyek, önszerveződő székely körök és
hagyományőrző civil szervezetek összefogása és mozgósítása a Székelyföld területi
önrendelkezésének törvényes elfogadtatásáért küzdő Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
törekvéseinek támogatására. Ennek érdekében:
 Székelyföld területi önrendelkezése (autonómiája) fogalmának a megismertetése
és széleskörű népszerűsítése; a székelység területi önrendelkezése történelmi
hátterének, mai szükségszerűségének, összmagyar nemzetstratégiai és gazdasági
jelentőségének tudatosítása; a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása, a
felmerülő aggályok eloszlatása.
Székelyföld gazdasági, oktatási, kultúrális és általános szellemi fejlődésének segítése.
A Székelyföld és Magyarország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésének
elősegítése.
A székely-magyarság nemzeti identitásának megőrzését szolgáló tevékenységek
támogatása.

A Székelyföldért Társaság tevékenysége során:


Maga köré gyűjtve az Anyaországba vándorolt és letelepedett székely
magánszemélyeket és közösségeket igyekszik összefogni és közösségformáló
tevékenységüket, minden lehetséges eszközzel szervezni és támogatni. Ezért
társasági eseményeket, rendezvényeket, fórumokat szervez, tart, bonyolít és
népszerűsít a legkülönbözőbb helyszíneken, Magyarországon, Székelyföldön és a
Kárpát-medence valamennyi magyarlakta régiójában, illetve ilyen rendezvényeken
részt vesz.





Képzett szakemberek bevonásával előadásokat szervez – főként fiatalok számára amelyek célja a székelység és Magyarország közötti kapcsolatok szorosabbá
fűzése.
A székely sportélet fellendítésének érdekében sportrendezvényeket, bajnokságokat
szervez és támogat, különösképpen a két székely tömegsport, a jégkorong és a
teremfutball esetében, összekötve ezzel a szülőföldjén maradt és a Magyarországra
vándorolt székelységet.

Az SZT – lehetőségei szerint – mindent megtesz annak érdekében, hogy az SZNT
törekvései, magyarországi programjai és Magyarországon valamint az Európai Unióban tett és
tervezett diplomáciai lépései hangsúlyos média-közvetítést kapjanak és eljussanak a
legszélesebb társadalmi rétegekig.
A Székely Nemzeti Tanács fontosnak tartja, hogy Székelyföld távolba szakadt fiai és
azok leszármazottai hagyományaikat megőrizzék, székelyföldi kötődésüket nyíltan és
következetesen vállalják. Az SZNT Székelyföld területi autonómiájának megteremtésével
lehetőséget kíván nyújtani minden, magát székelynek valló magyar embernek, hogy szabad
akaratából hazatérhessen ősei szülőföldjére.
Az Székely Nemzeti Tanács a Sékelyföldért Társaságot a magyarországi civil
szervezetek közül az első rendű stratégiai partnerének tekinti, és támogatja annak
működését. Az SZNT és az SZT kölcsönösen vállalják, hogy tájékoztatják egymást a közös
cél elérése érdekében szervezett rendezvényeikről, programjaikról, és igény szerint személyes
közreműködésükkel is segítik azok sikeres lebonyolítását.
Szervezeteink - e szerződésben foglalt tevékenységek egyeztetésén és szervezésén túl rendszeres konzultációval és tapasztalatcserével is segítik egymás munkáját.

Budapest, 2014. május 7.
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Székely Nemzeti Tanács

……………………..
György-Mózes Árpád elnök
Székelyföldért Társaság

