
Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere, Antal Árpád 13 éve vezeti 
az ötvenezres lélekszámú 
székelyföldi várost. Merész 
tervei olykor viták kereszttü-
zében állnak. A háromszéki 
megyeszékhely vezetőjével 
a beruházásokat magában 
foglaló közösségépítésről és 
a román–magyar viszonynak 
ártó szélsőségesek hangulat-
keltéséről beszélgettünk.

→ MAKKAY JÓZSEF

Országos viszonylatban költ-
ségvetés-arányosan Sepsiszent-
györgy költ legtöbbet a hazai 
városok közül a helyi kultúra 
támogatására. Ha a között kell 
választania, hogy leaszfaltoz egy 
lakótelepi járdát, vagy elindít egy 
újabb kulturális programot, me-
lyik mellett dönt? 

A programot választom. Lehet 
úgy élni, hogy rossz a járda, de úgy 
nem, hogyha a közösséggel nem 
foglalkozunk. Ha nem törődünk 
az oktatási intézményekkel, vagy 
nem indítunk olyan programokat, 
amelyek segítik az emberek kötő-
dését a városhoz, baj van. Orszá-
gos szinten arányosan Csíkszereda 
és Sepsiszentgyörgy helyi önkor-

mányzata fordítja költségvetéséből 
a legtöbb pénzt a kulturális intéz-
mények támogatására, ez saját 
bevételeink mintegy 15 százaléka. 
Ami azért nagy igazságtalanság, 
mert az ország gazdag városainak 
a művelődési intézményeit az ál-
lam támogatja. A rendszerváltás 
utáni években kialakult gyakorlat 
ez, amit RMDSZ-javaslatra a 2019 
decemberében elfogadott állami 
költségvetéssel próbáltak javíta-
ni úgy, hogy az országos személyi 

jövedelemadó 3 százalékát szét-
osztják azon települések között, 
amelyek saját támogatású kultu-
rális intézményeket tartanak fenn. 
A beígért pénzből nem kaptunk 
semmit, mert a kulturális alapot 
év közben megszüntették. Most, 
hogy kormányon van az RMDSZ, a 
kormányprogramban egy 2 száza-
lékos alap szerepel, amiről augusz-
tusban kell döntenie a koalíciós 
kormánynak.

A székelyföldi városokban pa-
naszkodnak, hogy kicsik a fi zeté-
sek, ami nem ösztönzi helyben-
maradásra a fi atalokat. Mennyire 
lehet a gazdasági kötődést kivál-
tani a kulturális, közösségi kötő-
déssel? 

Sepsiszentgyörgy vállalkozóba-
rát város, e téren egyedi program-
jaink vannak. Nálunk diff erenciált 
helyi adók léteznek a helyi és a 
szentgyörgyi székhellyel rendelke-
ző vállalkozók számára. A más vi-
dékről vagy külföldről érkező cégek 
magasabb adókat fi zetnek. E pénzt 
visszaforgatjuk vállalkozásfejlesz-
tésbe vagy közösségépítésbe. A vál-
lalkozásbarát környezet kialakítása 
azonban nem megy egyik napról 
a másikra. Ha beruházásokról be-
szélünk, én abban hiszek, hogy az 
önkormányzatnak olyan befekteté-
seket kell megvalósítania, amelyek 
folyamatokat indítanak el a város 
életében. Jó példa erre a város 
szélén zöldmezős beruházásként 
felépített Sepsi Aréna. Sokan bí-
ráltak ezért, de ha nem építettük 
volna, akkor ma nem lenne mel-
lette stadion. És vele szemben nem 
épülne egy sportegyetem, jégcsar-
nok stb. Olyan jelenség ez, mint 
amikor az ember a hegyről elindít 
egy hógolyót, és lesz belőle egy 
jó értelemben vett lavina. Mindig 
megpróbálok egyensúlyt teremteni 
az infrastrukturális beruházások 
és a közösségépítés között. De nem 
tudok mindent megoldani. A kul-
turális programokkal, a közösségi 
rendezvényekkel, a közösségépí-
téssel az a célom, hogy az emberek 
minél jobban ragaszkodjanak váro-
sukhoz, így az annál élhetőbb lesz.

Az emberek nagyvárosokban 
szeretnek élni, ezt mutatják a sta-
tisztikák. E versenyben mit tehet 
egy kisváros polgármestere, hogy 
települése ne vesztesen kerüljön ki 
a megmérettetésből? 

A nagy- és a kisváros között az 
a különbség, hogy amit a nagyvá-
rosban megold a versenyszféra, azt 
a kisvárosban az önkormányzat-
nak kell megoldania. Ilyen például 
a mozi, a strand vagy a sípálya. Ha 
mi fontosnak tartjuk, hogy a szent-
györgyiek moziba járjanak, akkor 
azt a polgármesteri hivatalnak kell 
megépítenie és fenntartania. De 
építettünk strandot és sípályát is. 
Az árakat megpróbáljuk alacso-
nyan tartani, hogy a helyiek minél 
nagyobb számban igénybe vehes-
sék szolgáltatásainkat, ezért elju-
tottunk oda, hogy más vidékről is 
hozzánk járnak az emberek. Ez ön-
magában nem baj, de egy idő után 
már zavaróvá válik. Eldöntöttük, 
hogy aki nem helybéli, az a szol-
gáltatásokért többet fi zet. De ezzel 
együtt sem tudunk egy nagyváros-
sal versenyezni – például Kolozs-
várral az éjszakai élet tekintetében. 
Mégis meggyőződésem, hogy Sep-
siszentgyörgy Erdély egyik legcsa-
ládbarátabb városa, ott van az első 
háromban. A nagy- és kisváros ösz-
szehasonlítása sántít, mert sokan 
összetévesztik az életszínvonalat 
az életminőséggel. Az életszínvo-
nal arról szól, hogy mekkora vala-
kinek a jövedelme, az életminőség 
pedig azt mutatja, mennyire tiszta 

a levegő és mennyire érzed jól ma-
gad a településen. Egyértelműen 
a nagyvárosi agglomerációk ellen 
vagyok. Egy kétmilliós városban a 
fi atalok nem vállalnak egynél több 
gyereket, mert nehéz megoldani a 
sokgyerekes család programjának 
nehézségeit.

Sípályát, strandot, stadiont és 
arénát említett. Mennyire jelent 
elsőbbséget Sepsiszentgyörgy szá-
mára a turizmus? 

Közösségi szempontból Há-
romszéken a privatizáció hatalmas 
bukta volt, ez különösen a megye 
turizmusát viselte meg. Turisztikai 
létesítményeinket szinte kizárólag 
megyén kívüliek privatizálták, le-
lakták és otthagyták. Ezeket a vá-
ros rendre megvásárolta, felújítot-
ta, vagy a közeljövőben újítja fel. 
Megvásároltuk a Sugás fürdőt is. E 
létesítmény ma a város gyöngysze-
me: miután a birtokunkba került, 
különböző forrásokból felújítot-
tuk. Nem túl nagy jövedelemforrás 
– a szolgáltatások árát a helyiek 
zsebéhez mérjük –, de nem ebből 
akarunk nagy bevételekre szert 
tenni. A sportlétesítményekbe 
fektetett pénz beindította Sepsi-
szentgyörgyön a sportturizmust. 
A tavalyi esztendő országszerte 

borzasztó év volt a szállásadók 
számára, nálunk azonban megle-
hetősen jó évet zártak a panziók 
és szállodák. Noha nincs felsőszin-
tű kézilabdacsapatunk, a Román 
Kézilabda Szövetség majdnem az 
összes tornát nálunk szervezte 
meg. Ide jöttek a csapatok több 
száz emberrel, akik itt kaptak szál-
lást, étkezést. Említhetem a Sepsi 
OSK focicsapatunkat is, amelynek 
óriási közösségépítő szerepe van, 
kiváló a város- és közösségmarke-
tingje. És mindazt, amit 10-12 éve 
elindítottunk a kosárlabdacsapa-
tunk támogatásával, már rég meg-
hozta a gyümölcsét, hiszen eddig 
hat-hét alkalommal nyertük meg 
az országos bajnokságot. Kosár-
labdában mi képviseljük Romániát 
az Európa-kupákban. Olyan szintű 
mérkőzéseink vannak, mintha a 
fociban az olasz Juventus jönne 
Szentgyörgyre. A sport nagy ha-
tással van a város turizmusára és a 
bevételekre is.

Beruházási elképzeléseivel gyak-
ran nem értenek egyet. Amikor az 
új főtér épült, közösségi oldalakon 
sokan bírálták. Utólag a polgár-
mesteri hivatalnak igaza van? 

Mindig azt mondtam, egy pol-
gármester akkor jó vezető, ha nép-
szerűtlen döntéseket mer meghoz-
ni, mert tudja, hogy azok hosszú 
távon a közösség javát szolgálják. 
A főtér átépítése azért bizonyult 
népszerűtlen döntésnek, mert az 
emberek többsége akkor értelmez 
valamit, amikor már megéli. Ami-
kor kiállok, és azt mondom, hogy 
a főtéren felszámolok egy négysá-
vos utat, ahol többé nem lehet au-
tóval közlekedni, de helyette lesz 
egy tágas főtér, ahol a gyerekekkel 
tudnak majd sétálni, és erről nép-
szavazást tartanánk, a 90 százalék 
elutasítaná a tervet. Ha most kér-
deznénk meg a szentgyörgyieket, 
95-95 százalékuk mondaná azt, 
hogy jó döntés volt.

Mennyivel szegényebb a város, 
mint egy Kárpátokon túli román 
város? Megérzik a román állami 
pénzek hiányát? 

Egy Kárpátokon túli Sepsiszent-
györgy nagyságú település nem 
hasonlítható össze sem infrastruk-
túra, sem hangulat szempontjából 
a városunkkal. 

ANTAL ÁRPÁD POLGÁRMESTER A SZÉKELYFÖLDI VÁROS ÚTKERESÉSÉRŐL ÉS A FIATALOK HELYBENMARADÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL
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→ Itthon vagyunk, Nagyváradon! – Zatykó Gyula főszervező a 9. Szent László Napokról
→ Huszonöt éve hunyt el Tompa Miklós színházi rendező, egyetemi tanár
→ A kétszer eltűnt világbajnoki trófea

Antal Árpád: egy kisvárosban mindent az önkormányzatnak kell megoldania

→ Mindig megpróbálok 
egyensúlyt teremteni az 
infrastrukturális beruhá-
zások és a közösségépí-
tés között. A kulturális 
programokkal, a közösségi 
rendezvényekkel, a közös-
ségépítéssel az a célom, 
hogy az emberek minél 
jobban ragaszkodjanak 
városukhoz, így az annál 
élhetőbb lesz.
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