
Szte re o tí pi ák egész so ra jut hat eszünk -
be, ha bár me lyik er dé lyi ki sebb vagy na -
gyobb te le pü lés re vagy ré gi ó ra gon do -
lunk. Haj la mo sak va gyunk a ren del ke zé -
sünk re ál ló – fõ ként hal lo más ból szer zett
– in for má ci ók alap ján cím kéz ni. Ez a fo -
lya mat azon ban rend kí vül fon tos, ha a
vizs gá lat tár gyát azok a kis vá ros ok ké pe -
zik, ame lyek a ha zai és kül föl di tu ris ták,
be fek te tõk, mun kál ta tók és mun ka vál la -
lók, egy szó val a köz ér té kes rá fi gye lé sé re
pá lyáz nak. 

Ezt fel is mer ve az itt ho ni te le pü lé sek is
egy re na gyobb fi gyel met for dí ta nak a kom -
mu ni ká ci ó ra: a vá ros imázsával fog lal ko zó
iro dát vagy szer ve ze ti egy sé get mû köd tet -
nek, szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ
al kal ma zot ta kat szer zõd tet nek, egy sé ges
ut ca névtáb lá kat he lyez nek ki, vá ros na po -
kat szer vez nek. Ami lyen ka o ti kus ez a fel -
so ro lás, kö rül be lül olyan eset le ges az er -
dé lyi te le pü lés ar cu lat tu da tos ter ve zé se és
élet ben tar tá sa, és ez is el sõ sor ban a me -
gye köz pon tok ban ér zé kel he tõ. 

Ez zel el len tét ben azok ban az or szá -
gok ban vagy ré gi ók ban, ahol jó val ko ráb -
ban kez dõ dött a te le pü lé sek már ká zá si
fo lya ma ta, ott egé szen jól kör vo na la zó -
dott en nek kü lön bö zõ te rü le tek re va ló
po zi tív ha tá sa. Az észa ki ál la mok ban pél -
dá ul mér he tõ en nö ve ke dett a vál lal ko zá -
sok szá ma, il let ve a kül föl di be fek te tõk 
is szí ve sen vit ték tõ ké jü ket az érin tett 
or szá gok ba. Emel lett ked ve zõ en ha tott a
szak mát ta nult mun ka erõ be ván dor lá sá ra,
új ál lam pol gár ok meg je le né sé re, a tu ris ták
és lá to ga tók szá má nak nö ve ke dé sé re, va -
la mint a he lyi ter mé kek és szol gál ta tá sok
irán ti ke res let növekedésére.1

Ke let-Eu ró pá ban az el múlt 15 év ben
ta pasz tal ha tó ha son ló jel le gû te vé keny -
ség. Sa já to san jel lem zõ azon ban er re a
tér ség re, hogy a kom mu niz mus ne ga tív
és szte re o tip jel zõ it gör csö sen sze ret né 
le vet kõz ni. Ez a je len ség el sõ sor ban azok -
nál az or szá gok nál fi gyel he tõ meg, ame -
lyek ne ve nem vál to zott meg a rend szer -
vál tás után. Ro má nia ese té ben te hát a
nagy trend egyik alap pil lé re így ra gad ha -
tó meg, s en nek két ség te le nül ha tá sa van
a vá ros már ká zás ra is.2

Vá ros ar cu lat, városimázs
A gya kor la ti kom mu ni ká ció egyik leg -

ked vel tebb te rü le te az ar cu lat épí tés, a
ter mék már ká vá, ké sõbb pe dig branddé
va ló fej lesz té se. Ez a fo lya mat több évet
vesz igény be ab ban az eset ben is, hogy ha
tu da tos, ter ve zett mun ka áll mö göt te. Az
eset le ges, szak mai nyel ven spon tán ala -
ku lás azon ban sem mi kép pen sem te kint -
he tõ kor sze rû meg ol dás nak. De bár mi -
lyen is le gyen az ar cu lat, an nak le nyo ma -
ta akár a te le pü lés la kó i ban, akár a ve le
kap cso lat ba ke rü lõ sze mé lyek ese té ben
kü lön fé le kép pen csa pó dik le. En nek a vé -
le mény for má já ban je lent ke zõ imázsnak
a leg alap ve tõbb tu laj don sá ga, hogy szub -
jek tív. Olyan pa ra mé te rek men tén ala kul
ki, ame lyek nem mér he tõ ek, en nél fog va
nem szám sze rû sít he tõk, hogy va la mi fé le
sta tisz ti kai, „tu do má nyos” cím szó mö gé
so ra koz za nak. 

Még is lé tez nek egye te mes irány el vek,
jól mû kö dõ pél dák, ame lyek mint egy jel -
zik, hogy mi lyen té nye zõk re kell fi gyel ni,
mi lyen sor ren det kell hogy kö ves sen az
ar cu lat épí té si fo lya mat, il let ve hogy a kí -
vánt ál la pot fenn tar tá sa vagy ja ví tá sa 
ér de ké ben mi lyen alap lé pé sek meg té te le
szük sé ges.

Ala pok
Johan Jansson és Dominic Power kö -

zös mun ká juk ban, amely a skadináv ál la -
mok ban ta pasz talt ar cu lat épí té si fo lya -
ma to kat összeg zi, rá mu tat nak ar ra, hogy
bi zo nyos ele mek min den ilyen mun ka fo -
lya mat ban közösek.3 Így biz tos re cept ar -
ra vo nat ko zó an, hogy ho gyan is kell egy
te le pü lést már káz ni, nincs, pusz tán bi zo -
nyos hely ze tek ben jól mû kö dõ ele mek rõl
be szél he tünk. Van nak si ker tör té ne tek,
kö te le zõ ele mek, de egé szen bi zo nyo san
nem le het az ered ményt ga ran tál ni. Fon -
tos ugyan ak kor kü lönb sé get ten ni vá ros -
már ká zás és kö zös ség épí tés kö zött, mert
az érin tett te le pü lés la kó i nak épí tõ be -
kap cso ló dá sa nél kül még a leg kre a tí vab -
ban ter ve zett brandingfolyamat sem fog
iga zán mû köd ni. Ugyan ak kor mint min -
den más, fõ ként kom mu ni ká ci ós pro jekt
ese té ben, nem elég pusz tán a for ma mö gé

106

2014/9 ESET LE GES KIS VÁ RO SI MÁR KA ÉPÍ TÉS



föl épí te ni a va lós tar tal mat. Eze ket a tar -
tal ma kat pe dig kell tud ni meg mu tat ni. A
már ká zá si fo lya mat elõ nyé re vá lik, ha si -
ke rül meg ta lál ni az adott te le pü lés ese té -
ben az egye dit, az innovatívat, és ezek az
ele mek lesz nek a ki ala kí tan dó már ka pil -
lé rei. Anya gi erõ for rás rá for dí tá sa nél kül
és gyor san nem le het tar tós ered ményt el -
ér ni. A brand ma ga na gyon las san épül
ki, s ez a fo lya mat nem egyen le tes. Emi -
att pe dig kel lõ ru gal mas sá got és meg fe le -
lõ al kal maz ko dá si ké pes sé get igé nyel a
már ka épí té si fo lya mat ban érin tett sze rep -
lõk tõl. A szer zõ pá ros fon tos tény re hív ja
fel a fi gyel met: bár alap elv ként szok ták
egyes kom mu ni ká ci ós szak em be rek em -
le get ni, hogy a kon ku ren ci át fi gye lem mel
kell kö vet ni, és a kü lön fé le stra té gi á kat a
tõ lük va ló el kü lö nü lés ér de ké ben kell
meg fo gal maz ni, lé te zik olyan eset, ami -
kor éssze rûbb ko ope rá ci ó ra, úgy ne ve zett
co-brandigre gondolni.4

Idõ ben és tér ben egy aránt több di men -
zi ós fo lya mat ként ér tel me zen dõ a már ká -
zás. Ez vol ta kép pen azt je len ti, hogy nem
ele gen dõ az adott te le pü lés köz igaz ga tá si
ha tá ra in be lül gon dol kod ni. Ki kell lép ni
eb bõl a szûk tér bõl, és re gi o ná li san, or -
szá go san, nem zet kö zi pers pek tí vá ból kell
kö ze lí te ni. S mi vel a már ká zás nem ön -
ma gunk nak, ha nem kü lön bö zõ cél cso por -
tok nak ké szül, ezért a pro jekt elõ nyé re
vá lik, ha mi nél több köz sze rep lõ, is mert
sze mély kap cso ló dik be te vé ke nyen a fo -
lya mat ba.

Egy te le pü lés ar cu la tá nak épí té se sa -
já tos te vé keny ség, hi szen va la mi lyen mi -
nõ sé gû és mennyi sé gû vé le mény, elõ ze -
tes tu dás, ta pasz ta lat már a tu da tos, kam -
pány sze rû fo lya mat meg kez dé se elõtt is
lé te zik ezek rõl. Így pél dá ul nem ha son lít -
ha tó jó for mán semennyire egy tel je sen új
ter mék és egy elõ ször már ká zás ra ke rü lõ
vá ros: míg elõb bi rõl sem mit nem tud a
cél cso port, ad dig a má so dik ese té ben van
va la mennyi, ese ten ként fosz lány sze rû in -
for má ci ó ja az érin tet tek nek.

Az er dé lyi ar cu lat épí té si kez de mé -
nye zé sek a kü lön bö zõ te le pü lé sek ré szé -
rõl egy részt a glo bá lis trend hez va ló iga -
zo dás sal ma gya ráz ha tók, más részt pe dig
az zal, hogy a kez de mé nye zõ in téz mé -
nyek egy re na gyobb há nya da el kez dett
kom mu ni ká ci ós szak em be rek kel együtt
dol goz ni. A kül föl di pél da pe dig azt mu -
tat ja, hogy a köz hi e de lem mel el len tét ben,
amely a tu risz ti kai ol dal fe lõl kö ze lít, a
vá ros- vagy régióbrand el sõ sor ban gaz da -

sá gi szem pont ból kell hogy fon tos le gyen,
s ez alá ren de lõ dik tu laj don kép pen min -
den más as pek tus: a szer zõ pá ros pél da -
ként a pá ri zsi di va tot em lí ti, hi szen ez az
egész fran cia ru ha ipar ra po zi tí van hat. Ez
a pél da is utal te hát ar ra, hogy nem föl tét -
le nül az el szi ge telt kez de mé nye zé sek
ered mé nye sek, nem árt, ha lé te zik egy
egy sé ges kon cep ció – a mi ese tünk ben Er -
dély vagy leg alább Szé kely föld vi szony la -
tá ban –, és an nak ér té ke i hez csat la ko zik
az egyes te le pü lé sek, kis- és nagy vá ros ok
ar cu lat épí té si te vé keny sé ge.  

Er dé lyi hely zet kép
A Ko runk ta valy áp ri li si szá má ban

Ká dár Magor az er dé lyi vá ro sok már ká zá -
si fo lya ma ta i nak ta pasz ta la ta it ismer-
tette.5 Településföldrajzi be so ro lás sze rint
a vá ro so kat mé ret alap ján több fé le cso -
port ba so rol hat juk. Ez a kategorizáció a
te le pü lés la kos ság szá má nak függ vé nye.
Így kis vá ros nak te kint he tõ min den olyan
hely ség, amely nek lé lek szá ma 5 és 30
ezer kö zött van.6 Ál ta lá ban ép pen ez az 
a kis vá ro si rang, amely már ká zás te kin te -
té ben (is) a má so dik sor ba he lye zi eze ket
a te le pü lé se ket. A fej lõ dés és ez zel együtt
a már ká zá si fo lya mat is ál ta lá ban fe lül rõl
le fe lé, a fõ vá ros tól a ki sebb te le pü lé se kig
tör té nik. Ter mé sze te sen lé tez nek ki vé te -
les ese tek: egy hí res már ka ese tén, amely
ne vé ben pél dá ul egy hely ség ne vét is tar -
tal maz za vagy pusz tán csak utal rá, köny-
nyû szer rel fel bo rít hat ja a szok vá nyos
brandelési menetet.7 Lo gi ka i lag a vá ros -
már ká zás az adott te le pü lés ré gi ó ban 
el fog lalt mi nél elõ ke lõbb vagy sa já to sabb
he lyé ért, a meg kü lön böz te té sért, bi zo -
nyos ér té kek föl vál la lá sá ért vagy az ott 
la kók komfortérzetéért tör té nik. 

Kis vá ro si gon dok Er dély ben.
Tusnádfürdõ pél dá ja

A 2012-es nép szám lá lá si ada tok fel -
dol go zá sát kö ve tõ en a Gândul na pi lap
föl tér ké pez te azo kat a ro má ni ai te le pü lé -
se ket, ame lyek a friss in for má ci ók alap -
ján har mad ran gú, va gyis kis vá ro si be so -
ro lást kaptak.8 Az er dé lyi ma gyar vo nat -
ko zá sú hely sé gek kö zül a leg ki sebb vá ros
Tusnádfürdõ, amely nek ke ve sebb mint
2500 la ko sa van.9 Bár min den po zi tív, leg-
gel kez dõ dõ jel lem zõ meg fe le lõ ki in du ló -
pont le het a már ká zá si fo lya mat ban,
Tusnádfürdõ ese té ben en nél jó val több rõl
van szó. Idén lesz ugyan is 25 éves Tusvá-
nyos, a köz is mert nyá ri sza bad egye tem és közelkép
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di ák tá bor. Az ese mény az évek fo lya mán
egy re na gyobb nép sze rû ség nek ör ven -
dett, ez ál tal a he lyi ma gyar és ro mán, 
va la mint a nem zet kö zi saj tó fi gyel me is
fo ko za to san nõtt. A ren dez vé nyek, fesz ti -
vá lok, amennyi ben azok si ke re sek, és
nagy tö me get moz gat nak, min den kép pen
ké pe sek elõ re moz dí ta ni egy te le pü lés
már ká zá sát. De Tusnádfürdõ ese té ben ép -
pen az lát szik, hogy mi tör té nik olyan kor,
ami kor nem tu da tos és hi va ta los in téz -
mény ál tal föl vál lalt pro jekt rõl be szé -
lünk. Min den vá ros ese té ben a pol gár -
mes te ri hi va tal, a pol gár mes ter, aki már -
ka nagy kö vet té válik,10 de vol ta kép pen a
ci vil szfé ra, a mar kán sabb gaz da sá gi sze -
rep lõk, kü lön bö zõ is mert sze mé lyek, kul -
tu rá lis és ok ta tá si in téz mé nyek szin tén –
ha nem is min dig tu da to san – sze re pet
vál lal nak az épít ke zés ben. 

Tusnádfürdõ ese té ben pél dá ul vi lá go -
san lát szik, hogy nem áll sem mi fé le ter -
ve zett, jól ki gon dolt ar cu lat épí té si pro jekt
a hát tér ben. A mo dern már ká zá si el vá rá -
sok közt sze re pel az össze han golt kom mu -
ni ká ció, a kü lön bö zõ esz kö zök éssze rû
együtt hasz ná lá sa is, amely szin tén el ma radt. 

Az interneten va ló je len lét má ra már
az ar cu lat épí té si fo lya mat egyik alap ve tõ
mér cé je. A meg fe le lõ szim bó lum, az abbõl
ere dõ logó, a kü lön fé le arculathordozók
meg ta lá lá sa szük sé ges, de nem elég sé ges
ele me a kor sze rû brandfolyamatnak. 

A Tus nád brandért el sõ sor ban fe le lõs
ön kor mány zat nem mû köd tet hon la pot,
ehe lyett egy he lyi cég ké szí tett ma gyar,
ro mán és an gol nyel vû hon la pot. A ma -
gyar vál to zat tel je sen el tér a má sik ket tõ -
tõl. A ma gyar ese té ben azon ban a vá ros
ne ve mel lett egy szlogen11 is meg je le nik,
vi szont ez sem hi va ta lo san fel vál lalt ar -
cu la ti elem. Tu laj don kép pen egy alul ról
szer ve zõ dõ kezdeményezésrõl be szél he -
tünk, amely az érin tett tu risz ti kai brandet
eset le ge sen ke ze li. Bár idén az ön kor -
mány zat ré vén mo dern wellnessközpont

is nyílt a te le pü lé sen, sem ez, sem pe dig
a jú li u si fesz ti vál nem elég ah hoz, hogy
tény le ges már ká ról be szél hes sünk. 

Mi vár ha tó?
Er dé lyi vi szony lat ban több sa já tos, jel -

lem zõ en fe lül rõl meg ol dan dó prob lé má -
val is ta lál ko zunk, ame lyek hát rál tat ják 
a kis vá ro si már ká zá si fo lya ma to kat. Mint
ahogy az or szág ar cu lat épí té sé hez is, úgy
a vá ro sok ese té ben is épí tõ en tud hoz zá -
já rul ni a meg fe le lõ fej lett sé gû inf rast ruk -
tú ra, a hoz zá ér tõ mun ka erõ, a ked ve zõ
adó zá si rend szer, a be fek te té sek bõl szár -
ma zó elõ nyök. Bár a hely zet, ha las san is,
de fo lya ma to san ja vul, az er dé lyi kis vá -
ros ok, a szé kely föl di ek kü lö nös kép pen,
ne he zen meg kö ze lít he tõ ek: az utak ál la -
po ta he lyen ként katasztrofális, a tö meg -
köz le ke dé si rend szer ilogikus, így pe dig a
leg ter ve zet tebb ar cu lat épí té si pro jekt sem
tud ered ményt hozni.12

A jel lem zõ en egy más tól füg get len 
vá ros már ká zá si fo lya ma tok el sõ sor ban a
me gye köz pon tok és a na gyobb municí-
piumi ran gú vá ro sok ese té ben fi gyel he -
tõk meg. Sep si szent györgy, Csík sze re da,
Kézdivásárhely, Ko lozs vár vagy Székely-
udvarhely ese té ben is érez he tõ egy terv -
hez va ló iga zo dás. Ezek a pél dák is jól mu -
tat ják, hogy sem egy vá ros nap, sem egy
logó, sem pe dig egy eu ró pai uni ós pá lyá -
zat ön ma gá ban nem elég ah hoz, hogy az
adott te le pü lés föl ke rül jön a men tá lis tér -
ké pek re, hogy ér de kes le gyen, hogy kí -
ván csi le gyen rá a cél cso port. A kis vá ros
kategóriába tar to zó hely sé gek kö zül né -
hány ki emel ke dik, de kom mu ni ká ci ós
szem pont ból egyik sem tel je sít ma xi má li -
san. A je len le gi ká osz el le né re vár ha tó an
a kö vet ke zõ évek ben ren de zõd ni fog nak 
a már ka pil lé rek, az egye di jel lem zõk, s
ezek egy-egy össze han golt terv ben és 
an nak gya kor lat ba ül te té sé vel fog nak ki -
tel je sed ni. 

Zör gõ No é mi
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A KI RÁ LYOK VÖL GYÉ TÕL 
A STRUDLI VÁ RO SÁ IG

Kell-e Bu ka rest tõl vagy a me gyei ön kor mány zat tól pénzt kol dul ni uk? Van-e a fi a ta lok nak
mun ka le he tõ ség ük? Me lyik ága zat a gaz da sá guk mo tor ja? Érez te ti-e a je len lét ét a ci vil
szfé ra? Mi re büsz kék és mi lyen nek lát ják te le pü lé sük jö võ jét? Há rom ré gió – Partium,
Bel sõ-Er dély és Szé kely föld – egy-egy ma gyar több sé gû vá ros ká já nak pol gár mes ter ét 
kér dez tük.

Az ud var te rek vá ro sa
Kézdivásárhely a Kár pát-me den ce leg -

ke le tibb ma gyar több sé gû vá ro sa, az egy -
ko ri Kézdiszék köz pont ja, 1998-tól me gyei
ran gú vá ros. Mint egy 21 ezer la kó já nak
91 szá za lé ka ma gyar. Pol gár mes te re, Bo -
kor Ti bor az zal büsz kél ke dik, hogy a te le -
pü lés je len leg töb bet fi zet be az ál la mi
kasszá ba, mint amennyit az ál lam tól
vissza kap, ami azt je len ti, hogy meg tud -
nak él ni Bu ka rest tá mo ga tá sa nél kül is.
Az elöl já ró el mond ta: két éve, ami ó ta pol -
gár mes ter, csak ígér ge té se ket kap nak a
kor mány tól, így sa ját költ ség ve tés bõl pró -
bál ják in téz ni a vá ros dol ga it. 

A vá ros ban több jól mû kö dõ cég is
van, el sõ sor ban a kész ru ha gyár tás te rü le -
tén. „Ezért is kap tuk azt a be ce ne vet, hogy
Fel sõ-Há rom szék a nad rá gok völ gye” –
ma gya ráz ta Bo kor Ti bor. Ezek a cé gek
nagy mér ték ben hoz zá já rul nak a vá ros be -
vé te le i hez, sõt az egyik vál lal ko zás rész -
vé nye i nek 10 szá za lé ka az ön kor mány za -
té, ami biz tos ál lan dó jö ve del met je lent
min den év ben. „Azon ban annyi prob lé -
má val küsz kö dünk nap mint nap, fõ leg a
fej lesz té sek te rén, hogy ezek az össze gek
so ha nem ele gen dõ ek” – tet te hoz zá. 

A vá ros költ ség ve té se nagy já ból 10
mil lió euró, mely nek több mint fe lét az
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tá sá ra for -
dít ják, a fenn ma ra dó 3-4 mil lió euróból
pró bál nak éven te gaz dál kod ni. „Úgy gon -
do lom, hogy egy kis vá ros ese té ben is

ugyan azok a prob lé mák me rül nek fel,
mint a nagy vá ros ok ban, azon ban mi a ki -
sebb költ ség ve té sünk ré vén nem tu dunk
lát vá nyos fej lesz té se ket ki vi te lez ni, in -
kább az ap róbb prob lé má kat pró bál juk
meg ol da ni lé pés rõl lé pés re” – szá molt be
a pol gár mes ter. 

A tu riz mus a ven dég lá tó egy sé ge ken
ke resz tül szá mít be vé te li for rás nak az ön -
kor mány zat szá má ra. A vá ros nak egy na -
gyobb, ma gán kéz ben lé võ szál lo dá ja van,
amely nek le fog lalt sá ga fo lya ma to san ma -
gas, ami azt je len ti, hogy so kan lá to gat ják
meg Kézdivásárhelyt. A nyá ri idõ szak ban
akad olyan nap is, ami kor a vá ros fõ te rén
7-8 au tó busz for dul meg. A pol gár mes ter
be szá mo ló ja sze rint je len leg ép pen azon
dol goz nak, hogy tu risz ti kai in for má ci ós
köz pon tot hoz za nak lét re, amely még az
idén be in dul. Ter vei sze rint a vá ros tu risz -
ti kai köz pont sze re pét is be töl te né, ahon -
nan a ven dég csil lag tú rák szer ve zé sé vel
na gyon sok hely re el jut hat, Gelencétõl a
Szent An na-tó ig. Ne he zí ti a dol gu kat azon -
ban, hogy az inf rast ruk tú ra na gyon rossz
ál la pot ban van, fõ leg a Kézdivásárhely–
Sepsibükszád út vo nal, amely két, tu risz ti -
ka i lag fon tos hely színt is érint, Bál vá nyost
és a Szent An na-ta vat. 

A vá ros ban jú li us kö ze pén mind össze
243 mun ka nél kü lit tar tot tak nyil ván. „Ha
a vál lal ko zók kal szó ba ál lunk, min den ki
azt mond ja, hogy Kézdivásárhelyen nincs
mun ka erõ. Ren ge teg cég hir de ti az ál lá sa -



it, és na gyon ke vés a je lent ke zõ. Igaz, ez
fõ leg a nyá ri idõ szak ra vo nat ko zik, ami -
kor több vál lal ko zás pró bál rö vid idõ alatt
nagy hasz not sze rez ni. A ta valy elõtt még
egy na gyobb cég, a Valkes nyi tott egy gyá -
rat, kö rül be lül 600 em ber nek ad mun kát,
in for má ci ó im sze rint Tus nád ról szál lí ta -
nak egy busz nyi em bert na pon ta dol goz -
ni, mert nem ta lál tak he lyi mun ka erõt” –
tá jé koz ta tott a pol gár mes ter. Bo kor sze -
rint en nek el le né re sok kézdivásárhelyi
pa nasz ko dik ar ra, hogy nincs hol dol goz -
nia. „Az igaz sá got va la hol kö zé pen ta lál -
juk: van ahol dol goz ni, vi szont alul fi ze -
tet tek az em be rek, emi att pe dig nem 
szí ve sen vál lal ják el a mun kát a he lyi ek,
in kább el men nek kül föld re, ahol né hány
hó nap alatt sok kal több pénzt ke res het -
nek, mint az itt ho ni könnyû ipar ban” –
ma gya ráz ta az elöl já ró. Sze rin te a ki út eb -
bõl a prob lé má ból az len ne, ha elõbb-
utóbb a mun ka erõ hi ány ar ra ösz tö nöz né
a cé ge ket, hogy nö vel jék a bé re zést, így 
a he lyi ek is el vál lal nák a gyá ri mun kát.

Bo kor tá jé koz ta tá sa sze rint a vá ros -
ban élénk te vé keny sé get foly tat nak a ci -
vil szer ve ze tek. A pol gár mes te ri hi va tal
pá lyá za to kon ke resz tül majd nem mind -
egyi kü ket tá mo gat ja, sõt az ön kor mány -
zat tu laj do ná ban lé võ egyik épü let ben 
7-8 egye sü let nek in gye ne sen biz to sí ta nak
szék há zat. Sok egye sü let az ön kor mány -
zat tal kö zö sen szer vez ren dez vé nye ket. 
A Bó bi ta Egye sü let tel pél dá ul rend sze re -
sen szó lít ják meg a gye re ke ket. Van egy
na gyon jól mû kö dõ nyug dí jas klub juk is,
ahol több száz nyug dí jas ta lál ko zik nap
mint nap, de van ál lat vé dõ, kör nye zet vé -
dõ és if jú sá gi egye sü let is. Lé tez nek kul -
tu rá lis té ren te vé keny ke dõ szer ve ze tek,
köz tük a Vi ga dó mel lett lé võ szín ház -
egye sü let, ame lyet szin tén rend sze re sen
tá mo gat az ön kor mány zat. Az er re for dí -
tott összeg éven te több mint 500 ezer lej
– mond ta a pol gár mes ter.

A vá ros éle té nek egyik leg na gyobb
ese mé nye már ci us 15. meg ün nep lé se.
Kézdivásárhelyen ugyan is kü lö nös ha -
gyo mány te rem tõ dött ab ból, hogy már ci -
us 15-én Fel sõ-Há rom szék fal va i ból ló há -
ton, sze ke rek kel vo nul nak be a fõ tér re,
több ezer em ber rész vé te lé vel zaj lik az
ün nep. „Irigy ked ve néz nek ben nün ket a
ma gyar or szá gi tu ris ták. A rend szer vál tás
óta nem csap pant a je len lé võk szá ma
ezen az ün nep sé gen, az em be rek ön kén -
te sen, sa ját meg gyõ zõ dés bõl vesz nek
részt a be vo nu lá son és az azt kö ve tõ 

ün ne pi mû so ron” – mond ta el Bo kor. Au -
gusz tus vé gén egy má sik fon tos ün nep re,
az Õszi So ka da lom ra gyûl össze a vá ros
ap ra ja-nagy ja. Ezen a ren dez vé nyen el sõ -
sor ban a kézmûvesvásárra fek te tik a
hang súlyt. Ta valy több mint 130 kéz mû -
ves ke res ke dõ kí nál ta por té ká it, ugyan ak -
kor szó ra koz ta tó prog ra mok kal is pró bál -
ják von za ni a lá to ga tó kat.

Kézdivásárhely ar ról is hí res, hogy jó
is ko lái van nak. „Azt sze ret ném, hogy
azo kat a fi a ta lo kat, akik fel sõ ok ta tás ban
ré sze sül tek, pró bál juk mi nél na gyobb
szám ban a vá ros ban tar ta ni, mert úgy ér -
zem, hogy azok az iga zi ér té kek, ame lye -
ket mi itt ti zen két év alatt fel ne ve lünk” –
ma gya ráz ta Bo kor Ti bor. El pa na szol ta: 
a vá ro suk ra is jel lem zõ, hogy a nagy vá -
ros ok ban to vább ta nu ló gye re kek kö zül
na gyon ke ve sen men nek ha za ta nul má -
nya ik be fe je zé se után. Ezért õket pró bál -
ják meg szó lí ta ni, hogy mer je nek vál lal -
koz ni ott hon. „Ez az egyet len le he tõ ség,
hogy ez a vá ros hosszú tá von is ér té ket
tud jon te rem te ni a jö võ ben, fej lõd ni tud -
jon, és ne öre ged jen el. Ez szá mom ra 
a leg na gyobb ki hí vás” – fo gal ma zott az
elöl já ró. Sza vai sze rint két ipa ri par kot
épí te nek je len leg, ez zel is pró bál nak le -
he tõ sé get nyúj ta ni a vál lal ko zók nak,
hogy mi nél elõ nyö sebb fel té te lek mel lett
tud ják ve zet ni a cé ge ket, te remt se nek
mun ka he lye ket. „Ha a la ko sok nak pén -
zük lesz, job ban él nek, több pénzt köl te -
nek, az ön kor mány zat pe dig ez ál tal is
gaz da gabb lesz. Csak így le het fej lõd ni” –
vé li a pol gár mes ter.

Az cé hes vá ros nak is ne ve zett Kézdi-
vásárhely má ra már ke ve set õr zött meg
cé hes jel le gé bõl.  A mes ter sé gek kö zül a
kür tõs- és a mé zes ka lács ké szí té sén kí vül
alig ma radt fenn szak ma, az ide lá to ga tók
azon ban be te kin tést nyer het nek a ré gi
mes ter sé gek rész le te i be az Incze Lász ló
Céh tör té ne ti Mú ze um ban. Bo kor el -
mond ta: Böjte Csa ba Fe renc-ren di szer ze -
tes sel kö zö sen azon gon dol kod nak, hogy
a vá ros ban ta lál ha tó Mi no ri ta rend ház -
ban, az épü let fel újí tá sa után, olyan tan -
mû he lye ket hoz za nak lét re, ahol a ré gi
mes ter sé ge ket ta nul hat nák meg új ra a 
fi a ta lok.

A pol gár mes ter ugyan ak kor ki fej tet te:
Kézdivásárhely je len leg egy ér tel mû en az
ud var te rek vá ro sa, hi szen 71 ud var te res
ut cá ja van. Az ön kor mány zat fo lya ma to -
san ar ra tö rek szik, hogy ezek sor sát ren -
dez ze, több mint húsz ut cát re ha bi li tál -110
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tak, kor sze rû sí tet ték a csa tor ná zást, és új -
ra é pí tet ték a macs ka kö ves ut cá kat. Ezt
sze ret nék foly tat ni a jö võ ben is – tet te
hoz zá. 

A ki rá lyok völ gye
Erdõszentgyörgy Ma ros me gye leg fi a -

ta labb vá ro sa, a Kis-Küküllõ mel let ti te le -
pü lés 2003-ban nyer te el ezt a ran got.
Mint egy 6000 la ko sá nak 77 szá za lé ka
ma gyar, 20 szá za lé ka ro mán, 3 szá za lé ka
pe dig más nem ze ti sé gû. Kézdivárhellyel
el len tét ben tel jes mér ték ben a köz pon ti
költ ség ve tés tõl füg ge nek, Erdõszentgyörgy
nem ké pes sa ját for rá sa i ból fenn tar ta ni
ma gát – mond ta el a vá ros pol gár mes te re.
Csibi Attila Zol tán azon ban bi za ko dó.
Sze rin te min den szem pont ból jó irány -
ban ha lad nak afe lé, hogy önál ló kis vá ros -
sá vál ja nak a jö võ ben. 

Az elöl já ró tá jé koz ta tá sa sze rint
egyet len nagy be fek te tõ van je len Erdõ-
szentgyörgyön, egy hol land fa ipa ri vál la -
lat, amely 170 em bert fog lal koz tat, év ti ze -
dek óta itt gyár ta nak bú to ro kat Hol lan dia
szá má ra. Tár gya lá sok zaj la nak több be -
fek te tõ vel is, töb bek kö zött egy ma gyar or -
szá gi vál la lat ér de kelt. Csibi sze rint
Erdõszentgyörgy szá má ra nagy elõnyt je -
lent az el he lyez ke dé se, hi szen kö zel van
az E60-as nem zet kö zi út hoz, Ma ros vá sár -
hely hez és Szovátához is. Ta valy si ke rült
egy ko moly inf rast ruk tu rá lis szer zõ dést
meg va ló sí ta ni uk, 14 ut cát asz fal toz tak le,
ki ala kí tot tak jár dá kat és sán co kat, így
már a vá ros 70 szá za lé ka mo der ni zál va
van. Szo ci á lis se gély re ke ve sen szo rul nak
a te le pü lé se, és a vi dék re nem jel lem zõ a
kül föld re tör té nõ ki ván dor lás sem. „Ter -
mé sze te sen tisz tá ban va gyok ve le, hogy
Erdõszentgyörgy nem ké pes fel ven ni a
ver senyt a nyu ga ti pi a ci le he tõ sé gek kel,
de aki akar dol goz ni, itt hon is tud” – je -
len tet te ki a pol gár mes ter, aki sze rint az
erdõszentgyörgyiek leg in kább sze zon -
mun kát vál lal nak kül föld ön, na gyon ke -
vés az, aki hosszabb idõ re el megy, vagy
vég leg ki te le pe dik.

Csibi At ti la Zol tán a jö võt a tu riz mus -
ra épü lõ gaz da ság ban lát ná, hi szen gaz -
dag kul tu rá lis örök ség ta lál ha tó a vá ros -
ban, mint pél dá ul a Rhédey-kastély vagy
Bözöd, amely köz igaz ga tá si lag a vá ros hoz
tar to zik. Jú ni us 29-én a Ceauºescu-re-
zsim fa lu rom bo lá sá nak jel ké pe, a ne -
gyed szá za da víz ben ál ló bözödújfalusi
ró mai ka to li kus temp lom ma rad vá nya
be om lott, ezért sze ret nénk mél tó em lék-

és za rán dok he lyet ki ala kí ta ni a tó kö rül –
ma gya ráz ta.

Erdõszentgyörgyön az el múlt idõ ben
ko moly fej lõ dé sen ment át a ci vil szfé ra,
je len van a szín ját szás, a nép dal, a nép -
tánc, ha gyo mány õr zõ hu szá ra ik is van -
nak. A pol gár mes ter sze rint az elõ zõ
évek ben mel lõz ve vol tak az ala pít vá -
nyok, egye sü le tek és ren dez vé nye ik, a je -
len le gi vá ros ve ze tés azon ban po ten ci ált
lát ben nük. „Csak ve lük együtt tud juk
meg te rem te ni a kul tu rá lis élet alap ja it” –
szö gez te le Csibi. 

A pol gár mes ter a vá ros leg na gyobb
ese mé nyé nek a Bo dor Pé ter Mû ve lõ dé si
Egye sü let már több mint húsz éve rend -
sze re sen meg szer ve zett szín ját szó fesz ti -
vál ját, a Szín pa dot tart ja, amely több na -
pos ren dez vé nyek so rán nyújt le he tõ sé get
a mû ked ve lõ szín ját szók ki bon ta ko zá sá ra.
Jú li us ban a Százfonat Szociokulturális
Egye sü let meg szer vez te az el sõ, egy he tes
nép tánc- és kéz mû ves tá bort Bözödön, a
tánc- és nép dal ok ta tá so kon, a nép raj zi
elõ adá so kon, a kézmûvestevékenysége-
ken és a ki rán du lá so kon 110-en vet tek
részt. A Rhédey Kas tély Na po kat is min -
den év ben meg szer ve zik, me lyen fõ sze re -
pet kap nak a hu szár ha gyo mány õr zõ csa -
pa tok, hu szár ava tás és zász ló szen te lés 
is zaj lik. 

A pol gár mes ter sze rint a vá ros ban
nin cse nek et ni kai konf lik tu sok, bár a
2012-es hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon na -
gyon ki éle zõ dött volt a harc, ame lyet 
el sõ sor ban a román–magyar kap cso lat
síny lett meg. „Az óta so kat nor ma li zá ló -
dott a hely zet, a prob lé mát vi szont ab ban
lá tom, hogy a ro mán ci vil szfé ra nem vál -
lal fel kö zös sé gi ese mé nye ket, míg a ma -
gyar ság e té ren na gyon pö rög. Emi att sok
kri ti ka éri az ön kor mány za tot, van nak,
akik úgy vé lik, a ro mán kez de mé nye zé se -
ket nem tá mo gat juk, ami nem igaz, hi szen
mi min den olyan ese mény nek szí ve sen
ré sze sei len nénk, amely job bá, szí ne seb -
bé ten né kö zös sé gün ket” – tá jé koz ta tott
az elöl já ró.

Csibi At ti la Zol tán büsz ke ar ra, hogy
Erdõszentgyörgyöt és vi dé két már na gyon
ré gen ki rá lyok völ gyé nek is ne ve zik; a
Rhédey csa lád az Ár pád-há zi ki rá lyok
sar ja, in nen ere dez tet he tõ a je len le gi an -
gol ki rá lyi csa lád is. „Az el múlt idõ szak -
ban nem na gyon fog lal koz tunk ez zel, de
egy ér tel mû en ez a sa já tos sá gunk len ne
az, ami meg ha tá roz hat ja te le pü lé sünk jö -
võ jét, és meg ala poz hat ja Erdõszentgyörgy közelkép
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tu risz ti kai von ze re jét. Ez egy olyan, a vi -
dék nyúj tot ta le he tõ ség, ame lyet elõ de ink
nem hasz nál tak ki, mi most azon va -
gyunk, hogy az el ne ve zés hez mél tó ki né -
ze tet és szol gál ta tá so kat nyújt has sunk
azok szá má ra, akik hoz zánk lá to gat nak” –
mond ta a pol gár mes ter.  

Ru ha Ist ván és a strudli vá ro sa
Nagy ká roly mint egy 20 ezer la ko sú vá -

ros Szatmár me gyé ben, 1995-ben ka pott
municípiumi ran got. A leg utób bi nép -
szám lá lá si ada tok sze rint la kos sá gá nak
60,1 szá za lé ka ma gyar és 39,2 szá za lé ka
ro mán. A kézdivárhelyi vá ros ve ze tés hez
ha son ló an a nagy ká ro lyi pol gár mes ter,
Ko vács Je nõ is büsz kén mond ta el, hogy
egy ál ta lán nem füg ge nek a me gyei ta nács
költ ség ve té sé tõl, az el múlt évek ben a me -
gye a bü dzsé jük nek leg több 8,2 szá za lé -
kát biz to sí tot ta. A vá ros be vé te le év rõl év -
re na gyobb, 2008 óta 12 mil lió euróról 20
mil li ó ra nõtt. „Biz ta tó, hogy a gaz da sá gi
vál ság kö ze pet te csak nem 50 szá za lék kal
na gyobb a sa ját jö ve del münk” – mond ta
az elöl já ró. Tá jé koz ta tá sa sze rint a vá ros -
ban meg szûnt élel mi szer ipa ri és bá nya -
gép gyár tó cé gek he lyén újak lé te sül tek,
ame lyek né met tu laj do nú ak, mint pél dá -
ul az au tó ipar ban ér de kelt Continental,
amely 1400 em ber nek ad mun kát. Ko ráb -
ban 17 mil lió euró ér té kû EU-s pá lyá za tot
nyer tek, amely bõl 2 szá za lé kos ön résszel
az inf rast ruk tú ra fej lesz té sét ol dot ták
meg. Idén be fe je zik a kul tú rott hon és a
szín ház fel újí tá sát, két la kó ne gye det tel -
je sen re ha bi li tál nak, emel lett be fe jez ték 
a Kár olyi-kas tély és a gim ná zi um bõ ví té -
sét, szo ci á lis köz pon tot épí tet tek – so rol -
ta Ko vács Je nõ.

A pol gár mes ter sze rint a vá ros ban ki -
elé gí tõ az egész ség ügyi el lá tás. Kór há zuk
250 ágyas, az el múlt évek ben a já ró be teg-
ren de lõ is meg újult, ki bõ ví tet ték egy re -
ha bi li tá ci ós köz pont tal is. „Nem mond -
ha tom, hogy nem akad nak prob lé mák, de
nincs el adó sod va a kór há zunk, és egy jó
me nedzs ment mû kö dik” – ma gya ráz ta.

Mint meg tud tuk, Nagy ká rolyt is érin -
tet te a kül föl di mun ka le he tõ sé gek mi at ti
nagy mér té kû el ván dor lás, a rend szer vál -
tás után 28 ezer rõl 21 ezer re csap pant 
a vá ros la kos sá ga. Ez a szám sta bi li zá ló -
dott, és Ko vács Je nõ sze rint en nek két oka
van: egy részt már itt hon is job ban meg le -
het él ni, mint ed dig, más részt nyu ga ton
sincs kol bász ból a ke rí tés, ott is egy re ne -
he zebb az el he lyez ke dés. „Fon tos len ne,

hogy a tõ ke be áram lás foly ta tód jon a
nagy vál la lat ok ál tal, és ezek kí nál ja nak
na gyobb fi ze té se ket, mert a fõ prob lé ma,
ami ért in kább kül föld ön vál lal nak mun -
kát az itt ho ni ak, az ala csony, 7-800 le jes
bé re zés. Sze rin tem ak kor há rul el a prob -
lé ma, ami kor egy al kal ma zott leg alább
500 euró fi ze tést kap hat itt hon is” –
mond ta a pol gár mes ter. Hoz zá tet te: nagy -
já ból 180 szo ci á lis se gély bõl élõ van a vá -
ros ban, akik nagy ré sze ma gya rul be szé lõ
ro ma.

Ko vács Je nõ ugyan ak kor fáj lal ja, hogy
na gyon gyen ge a ci vil szfé ra je len lé te a
vá ros ban. Mû köd nek egye sü le tek, ala pít -
vá nyok, de nem ér zé kel he tõ a je len lét ük,
a pe da gó gu sok szer ve ze te sem te vé keny,
egye dü li ként egy fo tó klub bon to gat ja a
szár nya it. En nek el le né re a pol gár mes ter
Szatmár me gye kul tu rá lis és tu risz ti kai
köz pont já nak tart ja Nagy ká rolyt. Tá jé -
koz ta tá sa sze rint a me gyé be lá to ga tó tu -
ris ták csak nem fe le Nagy ká roly ba jön el,
a he lyi mú ze um lá to ga tott sá ga két és fél
év alatt meg ha lad ta a 200 ezer fõt. „Talp -
ra esett csa pat ve ze ti a kul tú rott hont, ahol
egész év ben ren dez vé nye ket szer vez nek,
sok fi a tal jár oda rend sze res prog ra mok -
ra, és a Ta nu lók Há za is fo lya ma to san
fog lal koz tat ja a gye re ke ket és if ja kat” –
ma gya ráz ta a si ker tit kát.

Ko vács Je nõ a ven dég lá tó ipar ban lát ja
a vá ros fel len dü lé sé nek egyik le he tõ sé -
gét. Ör ven de tes nek ne vez te, hogy a tu ris -
ták nagy ré sze Ma gya ror szág ról ér ke zik
Nagy ká roly ba. A vonz erõ nö ve lé se ér de -
ké ben fel újít ják a Szar vas fo ga dót, ahol
elõ ször ta lál ko zott Szendrey Jú lia Pe tõ fi
Sán dor ral 1846-ban, a mun ká la tok be fe -
je zé se után eb be az épü let be köl tö zik a
pol gár mes te ri hi va tal. A pol gár mes ter fel -
idéz te, hogy Nagy ká roly volt a me gye köz -
pont több száz évig, így a te le pü lés nem 
a kom mu niz mus alatt mes ter sé ge sen fel -
duz zasz tott vá ros, ha nem egy sta bil õs la -
kos ság gal ren del ke zõ kö zös ség. „Igaz,
hogy a kom mu niz mus be li tömb ház épí té -
sek Nagy ká roly ar cu la tán is meg lát sza -
nak, de a la kos ság csu pán fe le él tömb -
ház ban, így meg ma radt a vá ros ré gi jel le -
ge” – ma gya ráz ta az elöl já ró, aki prob lé -
má nak ne vez te a tu ris ták szá má ra fenn -
tar tott szál lás he lyek ala csony szá mát. 
„A Kár olyi-kas tély ban 19 szo bát si ke rült
kor hû bú to rok kal be ren dez nünk, de sok -
kal na gyobb igény len ne e té ren. Idõ sza -
kos és ál lan dó ki ál lí tá sok is lá to gat ha tók
az épü let ben, las san ha la dunk, de min -112
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den év ben si ke rül egy újabb szár nyát át -
ad ni a kas tély nak, emel lett ter mé sze te sen
nép sze rû a ter mál stran dunk is” – tet te
hoz zá.

Hí res ter mál vi ze el le né re a pol gár -
mes ter nem je len te né ki egy ér tel mû en,
hogy Nagy ká roly für dõ vá ros. Mint mond -
ta, a jel zõ ért még so kat kell ten ni ük, ezért
in kább a te le pü lés kul tu rá lis jel le gét lát ja
erõs nek. Em lé kez te tett ar ra, hogy Nagy -
ká roly szü löt te pél dá ul Fá tyol Ru dolf és
Ru ha Ist ván he ge dû mû vész, Ka rá cso nyi
Pé ter könnyû ze nész, aki a Castelanii ze -
ne kar ré vén a ze ne vá ro sá vá avan zsál ta
Nagy ká rolyt.  Em lé kez te tett ar ra is, hogy
a vá ros ma gyar sá gá nak két har ma da sváb
ere de tû, ka to li kus em ber. „Te hát ez is egy
spe ci fi kum. Sze ret jük a jó en ni va ló kat is,

mint ami lyen a strudli, egy né met ere de -
tû, krump lis pa la csin ta fé le, így min den
év ben tar tunk strudlifesztivált is. Úgy
gon do lom, hogy Nagy ká rolyt nem le het
egyet len jel zõ vel el lát ni, egy sok szí nû,
kul tu rá li san szer te ága zó, ven dég sze re tõ
vá ros nak tar tom” – mond ta az elöl já ró.

A vá ros jö võ jét il le tõ en a pol gár mes -
ter op ti mis ta. De rû lá tá sát ar ra ala poz za,
hogy a vá ros ban le te le pe dett cé gek fo lya -
ma to san nö ve lik az al kal ma zot tak szá -
mát, a te le pü lés jö ve del me is fo lya ma to -
san nö vek szik. „Te kint ve Ro má nia és az
egész vi lág gaz da ság ál la po tát de rû lá tá -
som nem fel hõt len, azon ban úgy ér zem,
mi jó úton ha la dunk” – fo gal ma zott Ko -
vács Je nõ. 

Berszán Ré ka

közelkép
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