
 
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

2021-ben ismét Románia adja Európa két Kulturális Fővárosának egyikét. Civil 
kezdeményezésre Sepsiszentgyörgy önkormányzata felvállalta, hogy megpályázza a címet. 

Önértékén túlmenően azonban Sepsiszentgyörgy inkább a házigazda szerepét vállalja fel, 
hiszen Európai Kulturális Főváros pályázatunk regionális pályázat, amely egész Székelyföldet mint 
európai uniós régiót mutatja be. 

Ez csak akkor sikerülhet, ha mindenkori pártpolitikákon túl az egész civil, kulturális és művészi 
szférát bevonva, történelmi egyházainkkal partnerségben  közösen dolgozzuk ki 2015-re, a pályázat 
leadásának határidejére a XXI. századi Székelyföldet megmutató koncepciónkat. Pályázatunk a 
székelyek, a székelység, Székelyföld pályázata lesz. Ezért ez a szándéknyilatkozat egyben felhívás is.  

 
Az Európai Kulturális Főváros cím elnyerése sokkal több, mint egy lehetőség. Az Európa 

Kulturális Főváros pályázat elsősorban annak az önmagunk felé vállalt felelősségünknek ad keretet, 
hogy Székelyföldet mint közösséget a jövőbe vetítve ne csak elképzeljük, hanem a jövőhöz vezető 
utat stratégiák szintjén is kidolgozzuk, ezeket összehangoljuk. A régiók Európájában közösségünk 
megmaradásának szükséges feltétele, hogy ezúttal európai szinten, az európai viszonyrendszerben 
vizsgáljuk, vizsgálhassuk meg önnön identitásunkat. Ezeket a régóta esedékes, szükségszerű 
folyamatokat katalizáljuk az Európai Kulturális Főváros pályázatunkkal.   

 
Miért Székelyföld? 
 

• Mert Székelyföld, a székely kultúra még az erdélyi és összmagyar kultúrán belül is markáns 
megkülönböztető jegyekkel bír, ilyeténképpen Európában is egyedülálló érték; 

• Mert a székely kulturális örökségünk világraszóló: monda-, mese, tánc és népdalkincsünk 
felbecsülhetetlenül gazdag, a rovásírásunknak nincs párja egész Európában; 

• Mert népi mestereink világszínvonalú termékeket állítanak elő a korondi cserépedényektől 
szőtteseinken, fafaragványainkon át a gasztronómiai csúcstermékekig; 

• Mert Székelyföld szülöttjei nem csupán a magyar kultúrát építik, hanem az egész világon 
értékes tevékenységeket fejtenek ki; 

• Mert természeti adottságaink Erdély ékkövévé teszik Székelyföldet: hegyeink, tavaink, 
sóbányánk, borvízfürdőink kedvelt turistacélponttá tehetik szűkebb hazánkat; 

• Mert a székelység évszázadokon át megőrizte önazonosságát és az összetartozás tudatát, 
még a legvadabb kommunista diktatúra sem tudott megtörni és eltüntetni minket; 

• Mert a székely munkakultúra – a kalákázás –, a becsület, a törődés, a konok kitartás, az 
idősebbek iránti tisztelet, a gyermekek szeretete és az embertársaink tisztelete az egyesülő 
Európa alapértékeit jelenthetik; 

• Mert hagyománytiszteletünkre és közmondásos székely észjárásunkra épülő életvitelünk 
történelmi példát mutathat az identitásproblémákkal küszködő, gyökereit kereső Európának 

• Mert Székelyföld nem csupán kultúrahordozó, hanem kultúrateremtő is. 



 
• Mert a Románia kellős közepén élő székely-magyarság kapcsán nyíltan és érdemben tudunk 

párbeszédet folytatni az Európában őshonos nemzeti közösségek kérdéséről 

• Mert Székelyföld kapcsán értékelvű vitát folytathatunk Románia többnemzetiségűségéről, és 
teret nyerhetünk egy érdemi román-magyar párbeszéd számára; 

• Mert újabb lendületet adhatunk a csángómagyarok elismerésének és megmentésének; 

• Mert az együttélés távlatos megtervezésekor a Romániában szőnyeg alá söpört romakérdést 
előítéletmentesen és pozitív hozzáállással vethetjük fel. 

• Mert a jövő Európája a régiók Európája. És Székelyföld európai régió. 
 
Mindehhez két év áll rendelkezésünkre. E két év alatt számtalan egyeztetés, nehéz, de 

gyümölcsöző munka vár ránk. Sepsiszentgyörgy önkormányzata a székelyföldi települések és megyék 
önkormányzataival partnerségben csupán keretet biztosítanak a tervezéshez. Székelyföld lakói és az 
innen elszármazottak alkotó közreműködése nélkül viszont a Kulturális Főváros címének 
megpályázása kevesek szívügye maradhat. 

Mindannyiunknak hozzá kell tennünk a részünket: Székelyföldet mi mindannyian töltjük meg 
tartalommal. 

Székelyföld ügye – és tágabb értelemben véve az erdélyi magyarság ügye – nemzeti ügy. 
Tegyük európai üggyé. 

 
Ehhez kérjük mindenki segítségét. 
 
 

Tamás Sándor – Kovászna Megye Tanácsának elnöke 
Borboly Csaba – Hargita Megye Tanácsának elnöke 
Dorin Florea – Marosvásárhely polgármestere 
Antal Árpád András – Sepsiszentgyörgy polgármestere 
Ráduly Róbert – Csíkszereda polgármestere 
Bunta Levente – Székelyudvarhely polgármestere 
Bokor Tibor – Kézdivásárhely polgármestere 
Péter Ferenc – Szováta polgármestere 
Mezei János – Gyergyószentmiklós polgármestere 
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