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M6g mindig - 6s m6g meddig? - nem mondhatjuk el, hogy az elm.6lt
esztendS, most nevezetesen a 2013-as - valamiben is konnyebbs6get jelentett
mind az orszdg mind H6romsz6k illetve Sepsiszentgydrgy municipium
lakoss6ga szdmbra. A v6ros TanScsa azonban nem e lehetetlensdgltez, hanem
a lehet6sdgel<hez igazodik epit6 tev6kenys6g6ben. Et ,gyarcsak van, amit
helyre kell 511itani, rijra kell rakni, jobb6 kell apolgatni.

Meghataroz6 minden tekintetben az az elszirnts6g, amellyel a Polg6rmesteri
Hivatal Sz6kelyfiild kultur6lis ftivaros6v6 szdnddkozik emelni
Sepsiszentgyorgyot. Nem mSsok ellen6ben, nem l6verseny szinten, hanem
mindenki javira sztiletett ez az elk6pzel6s. Erkdlcsileg 6s nemzetrdsziink
tekintet6ben mondhatni sziikslgszeru volt ez a ddntds, miut6n
Marosv6s6rhely, az egykori sz6kely f6v6ros miivel5d6si, mtiv6szeti
tekintetben is szolgasorba siillyesztetett a r66zonl6 rom6ns6g sz6mbeli
t<ibbs6ge rdv6n.

Sajnos, igy vilt sziiks6gess6 Sepsiszentgydrgy felel6ss6gvilllalilsa. Sajnos
annyiban is, hogy k<izponti arryagi timogatflst nem a VALLALAS ar6nydban
kapja a v6ros, a TanScs. A feladatok, a vSllalkozdsok illetve az anyagi
lehet6s6gek a#nyilban kell megszerveznie a v6rosnak a mindennapi
trirekv6seket, a kulturSlis f6varos tekintet6ben.

Eml6kezetiink 6ta sosem volt ilyen helyzetben Sepsiszentgyorgy, hogy
naponta h{nigazdira leljenek itt mtiv6szetr 6s abban rokon rendezv6nyek.

Afentieketmeghat6toz6tenyezbl<k6ntemlitettem.

J6va1 el6bbre lenn6nk 6s mehetn6nk, ha a kis K6nya AdAm Mtivel6desiHdz
mellett, illetve hely6ben, nagyobb dpiilettel rendelkezne a v6ros; nem is
mellesleg emlitem itt ez esetben az egykori Szakszewezett Mtivel6d6si Hriz
megl6t6t 6s kihasznSlatlansSg6t. Nem a VSroson mrilik ez az 6llapot. A V6ros
igyekszik abb6l ,,szerezni" vissza, ami egykor az 6vd volt, a lakoss6g6, a
megy66.

KulturSlt, kultur5lis 6letvitel6be beletartozik az iskolarendszer fenntart6sa
illetve Sllandi fejlesztdse. Szrimot kell vetni naponta a gyennekletszSmmal, az
alkalmazott 6s alkalmazhat6 tantesttiletek l6tsz6mdva|, mindezzel egy id6ben
az irrtezmenyek, intezetek fonntart6sinak k6rd6se-iigye elemi er6ve1

foglalkozt atja a v6ros vezet6s6g6t.

Hasonl6 m6don kell viszonyulnunk a kdt szinhin dolgaihoz. Els6 rangf
k6rd6s sz6munkra az anyagiak mellett az is, hogy a TamSsi Aron Szinhbz
illetve az Andrei Muresan testv6rintdzet mrjveszi girrdSja, vezet6s6ge egyetlen
hetet se tdltson csiiggeteg m6don, magbra hagyottan. Nem kdzdmb<is andz6k,
a gondvisel6k szilmdra a miivdszi szinvonal sem, a jelenlfit sem a kdt
intlzmdny rdszerol a v6ros 6letvitel6ben.



A gyakorlati k6rd6seket szem6lyes r6szv6telnek tekintettem, mindenben

,,illet6kesnek" magamat. Ebben sem vagyok egyedtil a 2t tagri Tan6csban.

Minden tan6csi,il6sen r6szt vettem, igyekeztem magam6v6 tenni mindazon
tdmikat,javaslatokat, amelyek el6szdr vagy fjb6l 6s irjb6l ftilvet6dtek.

K6t 6s ,,,f61" szaksizoltsSgban vettem illetve veszek r6szt: kulturSlis 6s jogi
szakbizotts6gokban, majd: az elmilt esztend6ben meghiv6sra resd. kellett
vennem a n6vad6 bizotts6g iil6sein is. Egyszer hi6nyo*am egy bizottsSgi
ti16sr6l, betegs6g ok5n.
Itt akarom megfegyezni, hogy ir6, publicista 16v6n, a kdzfigyelelnre

kiv6nkoz6 k6rd6sekr6l a sajt6ban is t6j6koztattam az olvas6kat, a v6lasrt6kat
id6nk6nt, m6rt6kkel.

A K6nya Adam Vrirosi Kulturhaz tev6kenys6g6ben olyan m6rt6kben vettem
r6szt, nem csak tan6csosk6nt, amenyiben haszrdralehettem az int6zm6nynek.
Szoveget irtam, sziiks6g szerint, beszSmol6kat tdrt6n6sekr6l, 6s megnyitoffam
6pit6Shitattalamiiv6szetkedvelSkki6llit6sait.
A Szent Gyiirgy napokon drdmmel fogadtuk Balatonszentgydrgy tan6csi

kiilddtts6g6t, mindent meg akarvin mutatni nekik, amire btiszk6k lehetiink 6s

amit 6ri6knek tekinthetnek 6k is, veliink egytitt. Jrinius elej6n ot napos

meghiv6suknak tettem eleget a v6rosi Tan6csot is k6pviselve
Balatonszentgydrgydn. Mtieml6ktemplomukat avattfuk-szentelt6k a felujft6s
befejezt6vel, arra sz6lt a meghiv6s. Unnepl6 kdzdns6g e16tt, az olt6r el6tt
mondanom versemet, megtiszte\l feladat volt. 6t is igyekeztek
Sepsiszentgyorgyhoz hasonl6an minden follelhet6 nemes 6rt6ket
megmutatni n6h6ny nap alatt.

HATAROZATI JAVASLAT-tervezetet nyrijtottam be 2013 elej6n arla
vonatkozolag, szerveznd meg Sepsiszentgydrgy MICSODA MADAR!
cimmel a legismertebb nepralzi magyar vid6keken miiktid6 csoportok
tal6lkoz6jat. Beleftr Sz6kelyftild kultur6lis fovarosa arculatiiba. Ebben az

6rtelemben tirgyaltam a K6nya Aaam Kulturh6z igazgat6jdval, valamint a

Megyei Kulturbizotts6g igazgat6jdval. Beadv6nyom visszhangtalan maradt a
TanScsban, 6rthetetlen m6don el6terj eszt6sre sem keriilt...

VAROSTUAZS szomy[i, magyartalan n6ven 61t 6s 61 Sepsiszentgydrgy
szebb6 t6tel6nek folyamatdban egy elkdpzeles, kdpzbmljveszek 6s helyb6li
kdlt6k eryazontemdban elevened6 alkotrlsait nagy tSblak6pekenkdzzd tenni a
fot6ren. H6t verset irtarn hat jeles kepzomivdsz munkdihoz. Harom h6napig
voltunk l6that6k a kdzpontban. A templomok ldzaddsa cimii tij
versesk<inyvemben a h6t verset kiildn fejezetben tettem kozz6.

Jelzett ev 6szen a Tan6cs r6sz6r5l a Plugor Srindor Miiv6szeti Liceum Yezetb
TanScsdban is r6szt veszek . A jelent6s int6zet eddig is sokat hallatott
mag6rol, tanul6i kiSllitSsokon , hangversenyeken szerepeltek nagy sikerrel. J6

volt l6tnunk egy iinneps6gen a bukaresti magyar nagykovet meghatott
gratul6ci6j6t a hangszeres, sz6l6enekes csapat elismerdsek6nt. Fiizes Oszkir



nagyk<ivet vallomSsa szerint elkdtelezett hive lett Sepsiszentgyrirgy nemes
tdrekv6seinek p6r 6v alatt...

A liceum rij, fiatal igazgat6ja a legterm6szetesebb m6don folytatja minda*.
az 6pit6, iljit6 munk6t, amelyet el6djei megkezdtek most mdr
hatvrlnyozottan.

Lirtogatdsokat tettem int6zm6nyekn61, tobbek kdzott az idSsek otthonSban.
L6lekemel6, megnyugtat6 volt l6trom a bent 1ak6 illetve csak bej6r6 id6sek
ellStilsdt-,6s most nem csak a konyhai, eg6szs6g0gyi, k6nyelembeli ellStSsra
gondolok, de a szellemi kapcsolattartSsra is a ktilvllfuggal, el a sajdt szobai
telefonh6l6zatig... Semmi elzdrkilzdst, fiildsleges berekesztetts6get nem
tapasilaltam. Mert ilyesmi ott nincs. Ott m6g arra is gondja van a
vezet6(s6g)nek, mennyire mozg6sk6pes az id6s, a flird6t6l a ki-bejixdsig, a
megkap6an tisrta, meleg otthonon beliil. Volt kit6l tanulni J.J. Rousseaut6l
Pestalozziig. Es - volt Sepsiszentgyrirgy<in azis, aki tanult.
A Borviz utcai rij gyermekotthonban ( Gyermekv6delmi Siirg6ss6gi

Kdzpont) a v6ros 6pitette Europai Uni6s t6mogatiissal, Stadva 2012
november6ben -litogatAsom alkalmiwal olyan rendet, tisztas6got,pedagogiai,
k6pz6sbeli gyakorlatot talilltam, amilyen csak lehets6ges elhagyott, ixva
gyermekek (2 6s 18 6v k<iz6tt, 6llartd6 viitozdsban) ideiglenes otthon6ban,
sztikdsen anyagiakban is. A kiilcsin ig6nyeit hi6nyoltam n6hol.

lz 6*O krirny6k6t belak6 6s azt lakhatatlannd tev6 cigdnysSg dolgaiban is
tdjdkozfidtarn tandcsoskdnt. Egyediil jfirtam ott, bizalmat kerestem 6s r6szint
talilltarn is. Nem is el6szrir az elm.6lt 6vtizedekben. Levelet kaptam Balias
Tivadart6l 2013 oszdn, aki tudom6nyos riton kfvrln foglalkozri a roma
k6rd6ssel, nyugati tapasztalatok nyom6n. Nagy hat6ssal volt 16 Robert E
Roberts kdnyve ebben a tfimdban - My Soul Said to Me (megkrizelit6sben:
www. felemelokapcsolatok.hulProiectReturn.pd|

A vdlasrt6kkal va16 kapcsolattart6st fontosnak tartom. Minden havi e1s6

csiit6rtdkdn volt fogad66nim. Ezt a rendszeress6get csak rdszben zavarta,
hogy a Demokrdcia Kdzpont 6s az Erdllyi Magyar N6pp6rt lletvitele, az
6llampolgfursdgi majd a szavazii bejegyzdsi iradat ugyanbban a sztik
6piiletben zajlott. Az [j 6ptilet novembert6l tdgabb lehetris6get ad a
kapcsolatrendszerre is. Maradok a bejelentett havi fogad66r6n6l a BSnki
D6n5t utcai 6piiletben.
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