PFIUARN
Tan6csosi besz6mol6 a 2015. 6vr6l
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Annyiban 6sszn6pi ez abeszitmol6m, amennyiben szomoni s6hajjal
eml6kezik vissza az erd6lyi, a rom6niai magyarcilgis az
eltelt-elrobogott esztend6re. Osszevetem az el6zb tan6csosi dveimmel a
tavalyit,6s szinte r6mtlten veszem tudom6sul, mi mindent vitt el e
tandcstalan n6pt61 egy meg sok esztend6.

Ha befogom haz6tlans6gunkban a hazu trirt6n6seket, bizonyithat6an
terror esztendej6nek 2015-6t Romrini6ban.
Perek 6s igaztalan v6dak 6rt6k a magyar n6pr6sil., btintet6sek 6s
foghazak 6letvitele, kittintet6sek visszavon6sa - l6sd Temesvar 1989-es
szembeszegtil6s6nek, lazadfusdnak, Rom6nia miianyagfonadalmanak egyetlen
616 h6s6t, T6k6s Ldszl6t, akit 6vek 6ta pr6b6lnak megalazni senki,
semmi emberek.
6s hatarozottan nevezhetem a

Zdszl6ink, nemzeti jelk6peink keriiltek padl6sra, de el6bb tiltott
list6ra. Mindekdzben Sz6kelyftilddn elszint munk6latok folytak, hogy
Sepsiszentgydrgy, egyik v6ro sunk, Eur6pa Kultur6lis F6varo sa le gyen.
Hallatlan sok munk6val j[rt, akfu avarosunk kcizpontjanak 6t6pitdse.
Es ehhez kapcsol6dik kdzvetlentil Antal 1.l;p6d Andr6s polg6rmesteriink
meghurcol6sa, tiszts6g6b6l val6 ideiglenes (60 nap) kitilt6sa 6s
mindaz, ari ezzeljar szem6lydt 6s a v6rost illet6en.

Ezekamunk6latok, m6rmint a lakoss6g 6s a Tan6cs 6pit6 munk6ja
meghatiroz6 volt mind a v6rosrendezds mind a kultura 6s miivel6d6s
ter6n.

A Tan6cson beliili hangulat alapjinnevezhetem a gp16lk6d6s 6v6nek a
tavalyit, 6s ennek meghatfuoz6ja -az rillamalkot6 n6p" rom6n p6rtjainak
iigyk0d6se volt 6s ma is az. A primitiv, hihetetlentil korlStolt
rik6csol6s 6ve - 6s k6zenfekv6 a k6rd6s, hogy megszoktuk-e mindail.4,
8, illetve 12 6v alatt? Nem. Ahogy magam sem a panasz, hanem a
gyfiloletbesz6d esdendej616l sz6lok. Az ellentink 6s a varos ellen
iranyul6 t6mad6st nem szabad megszoknunk. Es arr6l sem mondok le, hogy
egyszer kideriiljdn 6s megtudjuk, KI JELENTETTE FOL kdztiszteletnek
6rvend6 polg6rmesteriinket - bentr6l?
ir6nak hivat6sa 6s velejar6ja a n6ppe1, avillaszt6kal va16
kapcsolattart6s munk6ja, kiiidet6se r6v6n. Mar ha villlaljan6pe 6s
Lemzete, az elnyomottak de dolgoz6k tigy6t. Magam kezdem6nyeztem
20 | 4 -ben 6s me gszerv eztem 20 I 5 . j flius 3 I -6n i s Pet6fi elest6nek
illetve a feh€regyhazi csatanak eml6knapj 6t az Erzs€bet parkban.
Ordmmel vehettiik tudom6sul, hogy noha vezdregydnis6gek 2015-ben sem
j<ittek arra, a lakoss6g, Krirdspatak fuv6szenekara ott volt, 6s ott a
zdszl6inkis. Es ott 6s akkor is p6rtokt6l ftiggetlentil, amikor az
aradi v6rtanrikra eml6kezttink besz6dtinkben, szomoni, vigasrtalan
es6ben.

Nem mindennapi magyar-rom6n 6sszefog6s kisdrte tev6kenys6giinket
akkor is, amikor a nyomor0s6g ellen tiintettek Bukarestben tizezrek. Mi
ftilvettiik a keszty0t, itt is megielentek rom6n r6szr61 elSsztir (!),
aztin amagunk nyelv6n is a plak6tjaink, sz6r6lapjaink arr6l, hogy nem
katedr6lisokat, hanem kfirhinakat, iskol6kat kdveteltink, 6s nem btin
magyarnak lenni, n6p szavalsten szava, 6s gyerty6k szdzai lobogtak
k6t h6tig az fgynevezett szovjet h6sdk torz, r6mes emldkmiimaradv6nya
tdvdben arr6l, hogy MOST MOND IGAZAT BUKAREST!

A hatalom kamp6nyol. fgy lett azelmtlt6v is prefektusok, tigydszek
6ve, magyar polgrirmesterek meghurcol6sanak szdgyentelen ideje.

Az Erd6lyi Magyar N6pp6rt k6pviseletdben 6lltuk, birtuk, amit ki
kellett birni til6stermekben s az emberek kdzOtt. Vajon lehet-e jobbra
vrlmi? T6ltink ftigg, t6liink is. Am effele jogtalan jogrenedben,
amilyenben letedztink ma is, kev6s az es6ly. Ha csak 16 nem 6brednek
ittszdthta6 kicsik 6s nagyok arra, hogy rittyeg6 fagyban nem e16g egy
gombot begombolni a bundrln.

Ull6seken val6 r6szv6telem kdzel a 100%-hoz. Kimutat6s
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Sepsiszentgylrgy, 2016. miirc. 9.
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