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A 2014-es esztend6 sem tafiozott Sepsiszentgytirgy<in a nl.ugod:abbak koz6.

Igaz, a lakossig 6s a l6togat6k egyk6nt 6llapithatj6k meg, hogy az

ugyrevezett,,Sz6kelyftild kullurrilis f6vrirosa" mintha szakadatlan

vend6gvdrSsban lenne. A 1ak6st, az udvafi. a bennval6t folyamatosan
gondozni, 6polni kell, hogy hasonlitana a n:agunk elv6r6saihoz
mush6tlis ablakaival, sz6kely kapuival, szob:'aival 6s ntiv6nyvilig6val.
Es tehetjiik is ho zza azontaT a rem6nyik Sandor-fele ig6t: ahogy lehet.

Tehdt lelfordulisok helyett 611and6 k6szenl61ber, 6s j6 irinyban.

Ebben igyekeztem n-ragai"n is r6szt venni, ahogy birtam. A tavaszi
gerinccsigolya-elmozdul6s okozta k6rhizi kezel6sek idej6n kisebb

ar6nyban. A tan6csiil6seken kev6s hijin nind r6szt vettem,
hasonl6k6ppen a szakbizottstigi megbesz616seken. Tapasztalatatm szerint
egyetlen ii16s sem volt a szokviiny, a formaslg 6rdek6ben; azolb6l
kil6boltunk valahogy. Konkr6t doigokal, gondokat v611altak fel a
szakbizottsigok, akdr az 61ta15nos tandcsiil6sek, illetve a

rendkivuliek.

Nem mentesiiltiink viszont a belpolitikai, nacionaljsta
vi1long6sokt61, ebben az esztend6ben sem. P6rtokhoz val6



tartoz6sainkt6l fliggetleniil, ebben az esztend6ben is 611and6 v6dekez6
6ll6sainkban kellett csat6roznunk a megal6z6 6s elnyom6 rom6n
nacionalista, fasisztoid trimad6sok ellen6ben, a tanfcson beliil 6s azon
kiviil is.

A zdszl6k, nemzeti je1k6pek, anyanyelviink, nemzeti dalaink
hasznilat6nak szapora betilt6sa ar:ra k6nyszerit kcitelez , hogy
ri1lard6 k6szenl6tben legyiink. Mindezekben 16szt vil1altam mint
iar6csos 6s t6jekoztat6. mint krizir6, akire hallgatnak megbiz6ink, a

vdlaszt6h. L6sd a sz615st: Ha az orvos t6ved , meghal a beteg. Ha az
ir'6 t6rred , meghal o maga.

Tagja voltan arnak a kiiidc;tts6gnek (4), meiy Sepsiszentgyrirgy
vArosi tan5csa idpvrseiet6ben r6szt vett a Szerbi6ban 1ev6 magyar
te1epii16s, Magyarkanizsa ka:oHkus templomi vitrizs6nak (szincs
iivegberak6sos nagy ablak) fi)lszente16s6n, a Szent Vendel szobor
ftilavat6s6n 6s megszentel6s6n. Nem a magam, inklbb a tanics. a
polg6rmesteriink tdrekv6s6nek elismer6se volt a meghiv6s, ahogyan ez a
tdrekv6s igyekszik sz6lesiteni, er6siteni a miis orszrigokban levo
magyar telepiil6sekkel a kapcsolatrendszeft. Sziiks6gszer[i ez 6s

term6szetes a nemzet sz6tdarabolts6g6nak dllapotdban.

A v6laszt6kkal mindig is tar1om a kapcsolatot. A tiij6koztatris
sziiks6gszeni. A krizpontt6i a ,,v6gek" fei6 tdt6no 6pit6s, csinositSs,
rendez6s m5g mindig taftairlaz elhanyagolt tenileteket, ez jo5bara a
p6nzalap fiiggv6nye. A V6radi J6zsel, a R6zsa utca 6s k<iny6ke eryh6n
sz6lva Sepsiszentgy6.gy 6s az Ork6 (c:igirry)negyed sajdtoss6ga. A
panaszok z<ime innen. A lakoss6g tehetetlen, s r6szben az 6nkormilnyzat
is.

Kezdem6lyez6sem 6s szervez6sem, az dnkorm6nyzat 6s a rend6rs6g
j6v6hagyrisrival jirlius 31-6n e15szdr t6rt6nt meg Sepsiszenntgydrgycin a

viros lakoss6gdnak r6szv6te16vel nyilt t6ri megeml6kez6s, a nem
16tez6, men betiltott Petofi utca sark6n illetve az Erzs6bet parkban,
a kdlto hal6la illetve a feh6regyhAzi csata 6vfordul6j6n. Igazdn a



,,nen.lzeti v61e11en" ha van ilyen aj6nd6ka, hogy 6ppen vrirosunkban
koncedezett egy budapesti fnv6s zenekar, ciket is meghivtuk rniisorukkal
6s himnuszainlkal egyritt.

A megy6bea r-rralg5 kormfurymegbizottak (prelektus) srilyos perekkel,

fenyeget6sekkel, birsdgokal 6s bir6s6ggal akadAk eltorcilni a nemzeti
jelk6pekel, a magyar remzel; ludatot, az anyanyelv basznitlatii. Ez igy
megyen 95 6ve, igy ment Manir, Antonescu, Ceausescu 6s m6s gyilkos
romin prib6kek idej6n, rendre. A magyar nemzeti limnusz 6nekl6se miatt
hatalmas p6;rzbiintet6sre k6:lyszeritettek sok embert. magyar vezet6t.
Egy h6ten v6gig minden lap a Magyar Hinmuszt 6nekeltiik sok ezren a
prelektus ablaka alatt. Hininket nem ez nciveli, ha:'iem a kilartis. az

6sszetat{s, hogy :naradliink 6letben 6s helyben.

Rendes tandcsril6s: 10 r6szt vett:8 rendkiviili: 19 jelen: 16

Szakbizottsrigi: 11, illetve 15 jelen: 11, illetve 13
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