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Sepsiszentgyörgy új főtere, amit mára a terv ellenzői is megszerettek

A Sepsi OSK stadion újabb löketet ad majd a fejlődő sportturizmusnak

A diszkrimináció abban érhe-
tő tetten, hogy több dél-romániai 
város hatalmas állami segélyből 
csábított oda nagyvállalkozásokat. 
Jó példa erre a krajovai Ford-üzem, 
vagy Pitești-en a Renault gépko-
csigyár. A nagy állami segélyek 
többnyire a Kárpátokon túli telepü-
lésekre mentek, ebből Székelyföld 
teljességgel kimaradt. Mi is megér-
demelnénk, hogy a román állam 
egy-egy nagy beruházással támo-
gassa Székelyföldet. Amúgy nem 
vagyok a nagy cégek híve, hogy 
olyan nagyvállalatok telepedjenek 
meg nálunk, amelyben több ezren 
dolgoznak. Rossz példák vannak 
arra, hogy mekkora a kockázata 
annk, ha egy ilyen nagyüzem be-
zár, és egyik napról a másikra több 
ezer ember marad kereset nélkül. 
Ha egy száz főt foglalkoztató cég 
megy csődbe, sokkal könyebben 
átvészelni a következményeit.

Évtizedek óta kemény mecs-
csek folynak a román civilszer-
vezetekkel. Miután tavaly ősszel 
egyetlen román képviselő sem 
jutott be a helyi tanácsba, erő-
sebb a hangjuk?

Fura helyzet állt elő Sepsi-
szentgyörgyön, hiszen az elmúlt 
30 évben nem történt meg, hogy 

egyetlen román képviselő se jus-
son be a 21 tagú képviselő-testü-
letbe. Az utóbbi három mandá-
tumban négyen voltak, de volt 
olyan is, hogy a román pártok 
részéről öt képviselőt szavaztak 
be. A mostani helyzet szerintem 
azzal magyarázható, hogy a ro-
mán politika az elmúlt tíz évben 
nem tudta megszólítani a helyi 
románságot. Ugyanakkor nehéz 
olyan civilszervezetekkel tárgyal-
ni, amelyek soha nem mérettették 
meg magukat helyi választáso-
kon, mégis a helyi románság kép-
viselőinek tartják magukat. Ha 
részükről egy beszélgetés úgy kez-
dődik, hogy mi más országhoz va-
gyunk lojálisak, onnantól nehéz 
visszakanyarodni a helyi ügyek-
hez. Akik azt gondolják, hogy az 
a jó magyar, aki beolvad és román 
lesz, azokkal én nem tudok közös-
séget építeni.

Nem minden magyar beszél jól 
románul, viszont mi a helyzet a 
sepsiszentgyörgyi románokkal? 
Ők mennyire szólalnak meg ma-
gyarul? 

Azt szeretném, hogy minden 
magyar beszéljen jól románul, és a 
románok is valamennyire beszélje-
nek magyarul. Erre próbálok köz-
politikát építeni, de ezt erőszakkal 
nem lehet. A mindenféle szélsősé-

ges hőzöngés nem segíti az együtt-
élést. A román fi atalok többsége 
miután elvégzi az iskolát, elmegy 
a városból. Felmérésünk van arról, 
hogy sokkal nagyobb azok aránya, 
akik középiskola után elmennek, 
és nem térnek vissza, mint a ma-
gyarok körében. Többször kértem 
már, hogy a román szakiskolában 
azokra az osztályokra fektessenek 
nagyobb hangsúlyt a nyelvtanu-
lásban, ahol a szolgáltatások szá-

mára képeznek szakembereket. Ha 
egy itt végzett román fi atal pincér 
semmit nem tud magyarul, való-
színűleg román cégek sem alkal-
mazzák Sepsiszentgyörgyön, ezért 
elmegy Brassóba vagy Bukarestbe. 
Az idősebb románok többsége ért 
vagy beszél magyarul. A 40–50 év 
közötti korosztályra jellemző, hogy 
ha az utcán találkozunk, és én ro-
mánul beszélek, akkor ő magyarul 
szól hozzám. A fi atalabbak viszont 
nem beszélnek magyarul.

Először 2008-ban, 32 évesen vá-
lasztották meg polgármesternek. 
Mennyire elégedett ezzel a 13 esz-
tendővel? 

Soha nem volt könnyű erdélyi 
magyar polgármesternek lenni. 
Ifj . Gödri Ferenc 1895-től 1913-ig 18 
éven át vezette a várost, és majd-
nem minden, amire ma büszkék 
vagyunk, az ő nevéhez fűződik. Őt 
tekintem példaképemnek, de az 
ő idejében is nehéz hivatás volt a 
városvezetői munka. Akkor Buda-
pestről kellett forrásokat szerezni a 
helyi fejlesztések támogatására, és 
ha belenézünk a korabeli feljegy-
zésekbe, bizony nem volt könnyű 

meggyőzni a budapesti döntésho-
zókat, hogy Székelyföldnek iparra 
van szüksége. Neki is volt kemény 
ellenzéke, amelyik mindig bírálta. 
Azt szoktam mondani, Erdélyben 
magyarként egy települést vezetni 
nem ugyanaz, mint Magyarorszá-
gon vagy Dél-Romániában.

Hogyan látja a székelyföldi au-
tonómia esélyét? 

A székelyföldi közösségnek, 
de facto, van valamennyi autonó-
miája. Papír ugyan nincs róla, de 
azért egyre több kérdésben tudunk 
helyi szinten dönteni. Persze távol 
állunk attól, amit szeretnénk, ez 
biztos. Egy másodpercig sem gon-
dolom úgy, hogy rosszabb lenne 
a sorsunk. Vezetőként lehet, hogy 
nehezebb lenne, mert akkor már 
nem lehet Bukarestre mutogatni. 
Minél több hatáskör lenne a ke-
zünkben, annál kisebb mértékben 
lehetne felelősséget hárítani. Meg 
vagyok győződve arról, hogy az 
emberek energiája és hozzáállása 
sok mindent meg tudna változtat-
ni, ha közelebb kerülnénk ahhoz 
az ideális állapothoz, amit autonó-
miának nevezünk.

folytatás az                 oldalról1.
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A románok mennek, a magyarok maradnak

ZATYKÓ GYULA FŐSZERVEZŐ A PARTIUM EGYIK LEGJELENTŐSEBB KULTURÁLIS FESZTIVÁLJÁRÓL, A 9. SZENT LÁSZLÓ NAPOKRÓL

Itthon vagyunk, Nagyváradon!
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A programsorozattal kapcso-
latban megkérdeztük Thurzó Zol-
tán nagyváradi zongoraművészt, 
hogyan látja a zenei programok 
sikerét és miért éppen Lorántff y 
Zsuzsanna szobra előtt tisztel-
gett zongorajátékával. A művész 
a járvány előtt hét évig szervezett 
havonta koncerteket a Lorántff y 
Zsuzsanna Református Egyházi 
Központban. „Megtiszteltetés volt 
számomra a felkérés a Szent Lász-
ló Napok szervezőitől, hogy térjek 
vissza oda, ahol hagyományt te-
remtettem zongorajátékommal. 
Így jött az ötlet, hogy a reformá-
tus központ előtt álló szobornál 
muzsikáljunk, ami a központbeli 

hétéves előadássorozatom megko-
ronázásának számított. E kültéri 
zenélés – amelyet Európa nagyobb 
kultúrközegeiben már megvaló-
sítottak – nem önreklámozás, in-
kább a zene népszerűsítése. Olyan 
környezetbe viszünk ki zenemű-
veket, amely összhangban van a 
zenei szerzeményekkel, az élmény 
egyfajta többletet ad a hallgató-
ságnak, azaz hitelesebben áthozza 
a régi korok zenei üzenetét” – fo-
galmazott Thurzó Zoltán. 

A zongoraművész szerint pre-
cedens értékű volt a szobor előtti 
zongorajáték: eddig még sosem 
szólt akusztikus zongora Lorántff y 
Zsuzsanna kőbe vésett alakjánál. 
Sajnos, a zenei eseményre a várt-
nál jóval kevesebben jelentek meg 

az érdeklődők. Az előadó szerint 
az emberek még nincsenek tisztá-
ban a lehetőségekkel, nem tisztult 
le a fejekben a zűrzavar, így sokan 
otthon maradtak.

Utánpótlás, társszervezők 
és támogatók
„A Szent László Egyesület mellett 
idén kiemelten lehetett számítani 
a Partiumi Keresztény Egyetemre, 
annak Képzőművészeti Tanszéké-
re, a Pro Minoritate Alapítványra 
és az AVE hulladékgazdálkodási 
vállalatra. A társszervezők közül 
meg kell említeni a NAC labdarúgó 
csapat fi ataljait, akik nélkül nehéz 
lett volna a rengeteg háttérmunka, 
ami a nézők szemével nem látszik. 
Odatették magukat a gazdaegye-

sületek is, a Magyar Polgári Egye-
sület, a Partitipatio Alapítvány és 
még sokan mások.

A Bethlen Gábor Alap idén 
nem járult hozzá a Szent László 
Napok anyagi támogatásához, de 
az intézmények közül a polgár-
mesteri hivatal a Nagyvárad és a 
Régió Turizmusát Népszerűsítő 
Egyesületen (APTOR) keresztül 
kitett magáért, ugyanakkor a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség és a 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) is 
jócskán hozzájárult az anyagiak-
hoz. Az NKA tavalyi támogatását 
sikerült az idei műsorok szervezé-
sére fordítani, mivel a tavalyi fesz-
tivál elmaradt. 

Zatykó Gyula az Erdélyi Napló-
nak azt is elmondta, hogy a ren-

dezvény állandó főtámogatója 
idén is az OTP Bank volt, de a 
MOL is jelentős összeggel szállt be 
a támogatók közé. „A vár elülső 
udvarán zajló vásári forgatag au-
tentikus felhozatala volt az egyik 
leglátványosabb program, bár a 
hőség náluk is megtizedelte az 
érdeklődőket. Végül a vasárnap 
záruló fesztivál szervezői Szent 
László születésnapján a várban 
elhelyezték a megemlékezés ko-
szorúit a városalapító lovagkirály 
síremlékénél. Ez az év sem múlt 
el nyomtalanul, fontos, hogy foly-
tonosság legyen a megemléke-
zésben is” – fogalmazott Erdély 
védőszentjének ünnepén Zatykó 
Gyula, a nagyváradi kulturális 
fesztivál főszervezője.




