
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

În anul 2021, România va fi din nou ţara care va găzdui una din cele două Capitale Culturale 
Europene. La iniţiativa sferei civile, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi-a asumat să concureze 
pentru acest titlu. 

Dincolo de valoarea lui, oraşul Sfântu Gheorghe îşi asumă rolul de gazdă, căci proiectul „Capitala 
Culturală Europeană” pentru care concurăm este unul regional, prezentând Ţinutul Secuiesc ca şi regiune a 
Uniunii Europene. 

Demersurile noastre vor fi posibile dacă până în anul 2015, termenul de predare a proiectului, vom 
realiza conceptul de prezentare a Ţinutului Secuiesc al secolului XXI prin implicarea întregii sfere civile, 
culturale şi artistice, şi prin colaborarea cu bisericile istorice, lăsând la o parte toate politicile de partid. 

Acest proiect trebuie să fie proiectul secuilor, al secuimii şi al Ţinutului Secuiesc, motiv pentru care 
această expunere de motive este totodată şi un apel. 

 
Câştigarea titlului de „Capitală Culturală Europeană” este mult mai mult decât o şansă. Proiectul 

„Capitala Culturală Europeană” este un cadru care ne oferă oportunitatea de a ne implementa proiectele pe 
care ni le-am asumat, pentru a ne imagina o proiecţie a comunităţii noastre în viitor şi pentru a putea crea, şi 
la nivel strategic, drumul către acest viitor. Pentru dăinuirea comunităţii noastre într-o Europă a regiunilor, 
este o condiţie sine – qua – non să ne putem analiza propria identitate la nivel european. Aceste procese - de 
mult necesare - le putem accelera prin proiectul „Capitalei Culturale Europene”. 
 

 
De ce Ţinutul Secuiesc? 
 

• Deoarece Ţinutul Secuiesc, cultura secuiască are caracteristici puternic distincte chiar şi în cadrul culturii 
ardelene şi cele maghiare, fiind astfel o valoare unică în Europa; 

• Deoarece patrimoniul nostru cultural secuiesc are valoare inestimabilă la nivel mondial: proverbele şi 
zicătorile, poveştile, dansul şi cântecul popular sunt  comori incomensurabile, iar scrierea pe răboj nu are 
pereche în toată Europa; 

• Deoarece meşterii noştri populari produc artefacte de renume mondial – de la vasele de lut de la Corund, 
la articolele de ţesătorie, sculptura în lemn, până la produsele culinare de vârf; 

• Pentru că cei născuţi aici, în Ţinutul Secuiesc, nu clădesc doar cultura maghiară, ci dezvoltă activităţi 
valoroase în întreaga lume; 

• Deoarece bogăţiile noastre naturale fac ca Ţinutul Secuiesc să fie nestemata Transilvaniei: munţii, 
lacurile, minele de sare şi băile noastre minerale şi termale pot face din ţinutul nostru o destinaţia 
turistică preferată la nivel european. 



 
•  Pentru că secuimea îşi păstrează şi îşi apără identitatea şi sentimentul unitar de sute de ani, nici cea mai 

dură dictatură nereuşind să ne dezbine și să distrugă aceste valori; 

• Deoarece cultura secuiască a muncii – claca (munca colectivă benevolă) – cinstea şi onoarea, grija, 
preocuparea, perseverenţa, respectul faţă de cei mai în vârstă, dragostea celor mici şi respectul pentru 
semenii noştri pot fi valorile de bază ale unei Europe unite; 

• Deoarece felul nostru de a fi, care are la bază respectul pentru tradiţii şi proverbiala iscusinţă secuiască, 
poate fi un exemplu istoric pentru o Europă care se luptă cu o criză identitară; 

• Pentru că Ținutul Secuiesc nu este doar ocrotitor al culturii, ci și creator de cultură. 

• Pentru că suntem capabili să purtăm discuţii deschise şi de fond legate de existența secuimii în cadrul 
maghiarimii care trăieşte în mijlocul României, în probleme legate de comunităţile etnice autohtone ale 
Europei; 

• Deoarece putem să susţinem dezbateri principiale privind Ţinutul Secuiesc,  privind multietnicitatea 
României şi putem câştiga teren într-un dialog româno – maghiar de fond. 

• Pentru că putem să dăm un nou impuls pentru recunoaşterea şi salvarea maghiarilor ceangăi; 

• Deoarece putem ridica problema integrării romilor într-un mod  deschis, pozitiv şi fără prejudecăţi, 
problemă care în România a fost măturată sub covor 

• Deoarece Europa viitorului este Europa Regiunilor. Şi Ţinutul Secuiesc este o regiune europeană; 
 

Pentru a realiza toate acestea, avem la dispoziţie doi ani. În aceşti doi ani ne aşteaptă nenumărate 
discuţii, o muncă grea, dar fructuoasă. 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu celelalte consilii locale şi judeţene ale 
Ţinutului Secuiesc oferă doar cadrul necesar planificărilor. Fără colaborarea şi munca creativă a locuitorilor 
Ţinutului Secuiesc şi a celor care îşi au aici rădăcinile, câştigarea titlului de „Capitală Culturală Europeană” 
poate rămâne doar un vis frumos. Trebuie să participăm cu toţii, trebuie ca noi toţi să ne aducem contribuţia: 
noi toţi suntem conţinutul şi esenţa Ţinutului Secuiesc. Cauza Ţinutului Secuiesc – şi luat într-un context mai 
larg, cauza maghiarimii din Transilvania – este o cauză naţională. Să o facem să devină o cauză europeană. 
 
 Pentru această cauză solicităm ajutorul dumneavoastră, al tuturor. 

 
Tamás Sándor – preşedintele Consiliului Judeţean Covasna 
Borboly Csaba – preşedintele Consiliului Judeţean Harghita 
Dorin Florea – primarul municipiului Târgu Mureş 
Antal Árpád András – primarul municipiului Sfântu Gheorghe 
Ráduly Róbert – primarul municipiului Miercurea Ciuc 
Bunta Levente – primarul municipiului Odorheiul Secuiesc 
Bokor Tibor – primarul municipiului Târgu Secuiesc 
Péter Ferenc – primarul oraşului Sovata 
Mezei János – primarul municipiului Gheorgheni 

Sfântu Gheorghe, 18 aprilie 2013 


