
hargitanépe2011. június 8., szerda | 3. oldal 

Körkép
társadalom

Hetekig foglalkoztatta a közvéleményt, hogy ki is 
lesz a csúfos körülmények között lemondásra kénysze-
rült munkaügyi miniszter, Ioan Botiş utódja – főleg 
annak okán, hogy a lemondást követően a tárca veze-
tését ideiglenesen magára vállalta Emil Boc kormányfő. 
A kormánypárt berkeiből kiszivárgott több jelölt neve is, 
az elmúlt héten például a miniszteri bársonyszék biztos 
várományosának tűnt Sulfina Barbu képviselő asszony. 
Egy nappal az ideiglenes mandátum vége előtt, azaz a 
múlt pénteken állítólag több órán át egyeztetett a kormányfő 
Traian Băsescu államelnökkel. Aztán bejelentette: Sebastian 
Lăzăroiu, az államfő egykori tanácsadója lesz a munkaügyi 
miniszter. Ez óriási meglepetést okozott még a kormánypárt 
berkeiben is, mert addig Lăzăroiu neve még csak fel sem me-
rült. Hogy ki javasolta, az államfő-e, vagy a kormányfő, azt 
nem tudni. Egyesek azt állítják, hogy a kormányfő, mások vi-
szont tudni vélik, hogy az államfő, annak okán, hogy értesülé-
sei szerint Sulfina Barbu jelölésével annak egyes párttársai sem 
értettek egyet. Így egy „jó húzással” elejét vette az esetleges tor-
zsalkodásnak, s a miniszteri székbe egy párton kívüli személyt 
jelölt. Az eskütételen az államfő többek között arra is utalt, hogy 
Sebastian Lăzăroiu szociológus, és így kellő szakmai kompe-
tenciával rendelkezik. A kormánypárt, illetve a koalíciós part-
nerek kénytelen-kelletlen belenyugodtak a „bölcs döntésbe”. Az 
UNPR részéről viszont elhangzott, hogy váratlanul érte őket ez 
a kinevezés, velük nem egyeztettek, és nem is tájékoztatták elő-

zetesen a kinevezésről őket. Az RMDSZ pedig tudomásul vette 
a döntést. Hogy kinek a döntését, azt lehet, ők sem tudják... Ám 
Sebastian Lăzăroiu kinevezése kapcsán egy-két dolgot meg kell 
említeni: áprilisban ugyancsak meglepetésszerűen jelentették 
be távozását az elnöki hivataltól, amelyre az ő megindokolása 
szerint azért került sor, mert a jövőben nem kíván a közszfé-
rában szerepet vállalni, hanem elemzői, kutatói tevékenységet 
szeretne folytatni. Az államelnök pedig azt mondta, kölcsönö-
sen egyetértettek a tanácsadói tisztségétől való megválással. Ez 
úgy is értelmezhető, hogy „egymásnak mondtak fel”. Továbbá 
áprilisban Lăzăroiu még azt hangoztatta, hogy indokolt lenne 
Emil Boc távozása a kormányfői tisztségből, s helyébe egy tech-
nokratát kellene kinevezni. Ugyancsak áprilisban nem éppen 
hízelgően szólt az RMDSZ-ről. Ilyen körülmények között egy-
részt furcsállandó, hogy Boc a szárnya alá vette azt, aki nem 
is olyan régen az ő eltávolítását szorgalmazta, másrészt, hogy 
az RMDSZ csak úgy egyszerűen „megbocsátott neki”. Az más 

kérdés, hogy a megbocsátáson kívül egyebet nem is igen te-
hetett...

Az új miniszter szakmai kompetenciáját hangoztat-
ták – azzal nincs is semmi baj, sőt akár szerencsésnek is 
nevezhető, hogy egy szociológus került a munkaügy élé-
re, ám ezen a szakterületen, nevezetesen a munkaügy, a 
társadalmi biztosítás területén nem jeleskedett, s így van 
valami igazuk azoknak is, akik kétségbe vonják szakmai 
kompetenciáját. Nem az egyedüli olyan magas rangú 

tisztségviselő, aki csak úgy belecsöppent egy ilyen vagy olyan 
munkakörbe anélkül, hogy megfelelő szakirányú tapasztalattal 
rendelkezzen. Apropó tapasztalat: a minap egy botrányos ügy 
kapcsán az egyik illetékes kijelentette, hogy nem igaz az állítás, 
miszerint a vámhatóságok keretében olyanok kerültek vezető 
tisztségbe, akiket politikai szempontok, illetve érdekek mentén 
neveztek ki. Erre azt válaszolnánk, hogy igenis nem egy, nem 
két olyan személy tölt be a vámhatóságnál is kisebb-nagyobb 
vezető tisztséget, akik „kívülről jöttek”, és nem csak ott. Egyetlen 
példa: a belügyminisztérium nemrégiben letartóztatott és idő-
közben menesztett főtitkára sem a közigazgatás és a belügyek 
terén szerzett „érdemei miatt” került ebbe a magas pozícióba 
2011 januárjában.

Egy kinevezés kapcsán
                     NézőpoNt n Hecser Zoltán

Idén először tüntetnek ki Orbán 
Balázs-díjjal olyan személyisé-
geket, akik az egységes Székely-
föld-kép kialakításában, a térség 
sajátos hagyományaira alapozott  
modernizációjában szereztek ér-
demeket. A kitüntetést Hargita 
megyéből elsőként Kovács Piros-
ka máréfalvi pedagógus veheti 
át a székely kapuk védelmében 
végzett értékmentő munkájáért.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában adják át ma az idén 
alapított Orbán Balázs-

díjat. Hargita, Kovászna és Maros 
megye tanácsa nevesítette azokat 
a személyeket, akik elsőként vehe-
tik át a rangos kitüntetést, akikről 
úgy vélekedtek a javaslattevők – a 
három székelyföldi megye szakin-
tézményei, a különböző kulturális, 
hagyományőrző és más civil egye-
sületek –, hogy értékőrzőkként a 
legtöbbet tették a térség kultúrá-
jáért, hagyományaiért, az egységes 
Székelyföld-kép kialakításáért.

Hargita megyéből Kovács Pi-
roska máréfalvi pedagógust neve-
sítették az első Orbán Balázs-díj-
ra, Kovászna megyéből a 83 éves 
Váncsa György sepsikőröspataki 
önkéntes tűzoltóparancsnokot je-
lölték a faluközösséget és a székely 
társadalmat szolgáló tevékenysége 
elismeréséül, Maros megyéből pe-
dig Simon Judit, a HIFA Egyesület 
elnöke lesz a díjazott az egyesület-
ben végzett közösség-összefogó 
munkájáért.

Kovács Piroska, Hargita me-
gye díjazottja felbecsülhetetlen 
értékű munkát végzett a székely 
kapuk védelmében, de tevékeny-

sége ennél sokrétűbb: pedagógus-
mesterségét hivatásként élte meg, 
aktív szerepet vállalt nem csupán 
az iskolában, a tanórákon, hanem 
a közösség életében is. Az őt díjra 
javasló ajánlás több udvarhelyszéki 
kulturális egyesület irányából is 
érkezett, de amint Kovács Piros-
ka neve felmerült, különböző 
kulturális és néprajzi egyesületek, 
magánszemélyek is felzárkóztak a 
máréfalvi pedagógus mögé: levél-
ben, szóban jelezték, hogy támo-
gatják jelölését. 

„Kovács Piroska helyismerettel 
kapcsolatos munkásságának na-
gyobb része értékes örökségünk, 
a székely kapu készítésének, a kü-
lönböző stílusok kialakulásának 
kutatására irányul. Úttörő munká-
jának eredményeként elkészült az 

udvarhelyszéki kapuk adatbázisa, 
neki köszönhető, hogy ma már 
megyei programként működik a 
régi kapuk mentése, feljavítása. 
Szülőfaluja, Máréfalva civilszerve-
zete és a helyi tájház létrehozása is 
az ő nevéhez fűződik, akárcsak a 
nyári kapufaragó tábor beindítása, 
valamint a falu iskola- és település-
történetének megírása. Ezért java-
soljuk a megtisztelő Székelyföldi 
Orbán Balázs-díjra” – áll például 
a székelyudvarhelyi Udvarhelyszék 
Kulturális Egyesület P. Buzogány 
Árpád által szignált levelében. 
„Kovács Piroska iskolaigazgató-
ként, majd nyugdíjazása után a 
Kőlik Egyesület elnökeként vál-
lalt szerepet a közösség életének 
szervezésében, kezdeményezője-
kivitelezője néprajzi gyűjtésnek, 

kutatásnak, aktív szereplője a helyi 
közösségi életnek. Egész tevékeny-
ségét a közösségért végzett ön-
zetlen munka jellemzi. Az elmúlt 
évek eredményei kiemelkedőek 
nagyságrendben és közösségi je-
lentőségüket illetően is” – írja róla 
Szallós Kis Judit a Kőlik Egyesü-
let részéről benyújtott ajánlásban. 
Gagyi József néprajzkutató a szé-
kely kapuk legjobb ismerőjeként, a 
székelyföldi székelykapu-rehabili-
tációs program elképzelője és szel-
lemi vezetőjeként említi, Potozky 
László, a PolgárTárs Alapítvány 
– amely szintén felkarolta és anya-
gilag támogatta a Kovács Piroska 
által kezdeményezett székelyka-
pu-mentési mozgalmat – igazga-
tója pedig örömmel nyugtázta a 
jelölést: „Ha valaki, akkor Piroska 

néni igazán megérdemelte a ne-
vesítést, részünkről kifejezetten 
örülünk annak, hogy Ő veheti át a 
díjat” – fogalmazott Potozky.

Az első Orbán Balázs-díj váromá-
nyosa így vallott magáról egy interjú-
ban: „Falusi pedagógus vagyok, falun 
élek férjemmel, Kovács Mihállyal 
együtt, aki szintén pedagógus. Itt van 
családi házunk, itt van az otthonunk. 
Körülvesznek a szomszédjaink. Ha 
reggel kilépünk a kapun, a szokásos 
falusi köszöntés fogad: Adjon Isten 
jó reggelt! Felkeltek hál’ Istennek? A 
faluban élnek testvéreink, közeli és 
távoli rokonaink, gyermekkori ját-
szótársaink, az »egybéliek«. Nem-
csak lakhelyemmel, hanem emberileg 
is, egész életemmel részese vagyok 
a falu életének, a helyi közösség-
nek. Sokszor megtapasztaltam, 
hogy a közösség tagjai bizalommal 
fordulnak hozzám ügyes-bajos 
dolgaikkal. A szülőfalum bizalma 
kötelez. És nem csak a pedagógu-
si munkában! Merem hinni, hogy 
egész életfelfogásunknak, életfor-
mánknak, értelmiségi tevékenysé-
günknek volt, van egyfajta pozitív 
hatása a közösségre.”

„Nem volt nehéz a nevesítés, 
főként annak tükrében nem, hogy 
az épített örökségünk megőrzését a 
megyei tanács mindig is prioritás-
ként kezelte, ezért is különített el 
számottevő összeget a régi székely 
kapuk felújításáért kezdeményezett 
programra. Kovács Piroska alapos 
néprajzi, szakmai tudása felbecsül-
hetetlen, általunk nagyra értékelt 
segítséget nyújtott a munkában. 
Ezért különösen örültünk a javas-
latnak, valamint annak is, hogy a 
jelölést olyan sokan támogatták” 
– nyilatkozta lapunknak Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök.
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Ezüst plakett székelykapu-mentésért

Az Orbán Balázs-díj jelentette közösségi elismerést jelképező plakettet ma először veheti át a három székely megye egy-egy kitüntetettje


