
Az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozom olyan megnyi-
latkozásokkal, amelyek szerint a székely nem magyar. Vagy ha az 
is, akkor egy egészen más minőségű magyar. Nemrégiben láttam 
egy magyar hírügynökségi anyagot, amelyet a magyar közszol-
gálati tévék is átvettek, bizonyára tudósítók helyi információival 
megspékelve feltuningoltak, Kárpát-medencei kitekintésűre szab-
ták, s amelyben tételesen elhangzott, hogy négynyelvű helységnév-
táblákat is látni Erdély több településén, ugyanis a helység nevét a 
román, magyar és német nyelven, illetve rovásírással is feltüntették 
rajta. Ebből én azt értem, hogy a négy nyelv a román, a magyar, 
a német és a székely. Ha a sajtóanyag logikáját követem, s nézem 
a képanyagot is, látom, hogy Székelyudvarhely neve hogy néz ki 
leírva rovásírással, de nem derül ki, mi lehet a város székely neve, 
mert ezek szerint annak is kell lennie. Képzelem, mivel maradt a 
híranyagot látva az átlagos dunántúli néző, aki nem tud székelyül. 
Arról nem is beszélve, hogy miként bezzegelhetnek a románul értő 
magyarok: lám-lám, már Iorgáék megmondták, hogy a székelyek 
elmagyarosított románok. A szóban forgó sajtóanyag professziona-
lizmusáról még annyit, hogy kitetszik belőle: helyismerettel nem 
rendelkező szerkesztő megrendelésére készíthették csekély terepis-
merettel rendelkező helyi munkatársak. Olyan munkatársak, akik 
készpénznek vették azt a Magyarországról származó információt, 
hogy a táblaállítási divat 2003-ban indult Csíkszeredában. Nos, 
nem 2003-ban kezdeményezték először Csíkszeredában a tele-

pülésnevek rovásírással való feltüntetését, hanem már 1990-ben 
téma volt Székelykeresztúron a táblaállítás, az egyik helyi ifjúsági 
szervezet által állított tábla téma volt az akkori közéletben, sajtó-
ban egyaránt.

Olyan – felelős politikus által nagy nyilvánosság előtt kifej-
tett – véleményt is hallottam, miszerint a székely nem magyar, s 
a népszámlálás alkalmával a Székelyföld lakói vallják magukat 
székelynek. Szíve joga mindenkinek annak vallani magát, ami-
nek akarja – legalábbis ez a hivatalos megközelítés. A vállalás 
azonban kultúra, nyelv, vallás, családi háttér, neveltetés kérdése. 
Esetenként az érdeké – ilyenre is volt már példa. Tehát annak, 
aki nem csupán beleszületett egy kultúrába, hanem elsajátította 
annak normáit, megtanulta anyanyelvét, és eleget tesz a nemzeti 
hovatartozásból fakadó kötelezettségeknek is, nem lehet kérdés, 
hogy melyik nemzet tagja.

A közel százesztendős kisebbségi lét, a kommunizmus agymo-
sása azonban megtette hatását, az identitástudat lazult. Az embe-
rek viszont szeretnek tartozni valahová, s ha kötelékeik nem elég 
erősek, akár mesterséges identitást is kreálhatnak maguknak. Mint 
a székely nemzeti identitás. Míg regionális, kulturális identitásról 
beszélnek a székelyek kapcsán, minden rendben, de nagy baj van 
akkor, amikor a székely–magyar különbözőséget nemzeti síkra pró-
bálják vetíteni. A rendi nemzet fogalmát nem lehet összetéveszteni 
a politikai nemzet fogalmával. Aki ezzel a módszerrel él – érdekből 
vagy butaságból, teljesen mindegy – többet árt közösségének, mint 
amennyit használ.

Tehát a rovásírás a múlt – azaz a kultúra – része, nem a 
különállóság megtestesítője. Információhordozó szerepe azonban 
kimerül egy adott kultúrához való tartozás jelzésében, önmagá-
ban alkalmatlan például turistajelzések megjelölésére. Az infor-
mációkat közöljük továbbra is magyarul, lehetőleg igényesen fe-
jezve ki magunkat, figyelve arra, hogy mondandónk igaz legyen, 
s tartsuk tiszteletben legalább a helyesírási szabályokat. Ha ezt 
a minimumot teljesítjük, akkor írásainkból nem azt szűri le az 
olvasó, hogy a székely nem magyar.
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Magyar-e a székely?
        NézőpoNt n Sarány István

Egyetlen Hargita megyei tanintéz-
ményben sem csökkent jelentő-
sen idén a tanulók száma, a tan-
felügyelőség így nem tervez meg-
szüntetni egyet sem. Annál több 
lesz ellenben az összevonás.

Márk Boglárka

Csak intézmény-összevoná-
sok lesznek a tanügyben az 
egy hónap múlva kezdődő 

tanévtől – ez annyit jelent, hogy a 
tanintézmények közös adminiszt-
ráció alá tartoznak majd, de a gyere-
keknek nem kell átjárniuk más épü-
letbe, esetleg településre. Ferencz 
Salamon Alpár, Hargita megye fő-
tanfelügyelője lapunknak elmond-
ta, az összevonások azért esedéke-
sek, mert a tanügyi törvény 300-as 
minimális diáklétszámot határoz 
meg minden iskolában, a napközi 
otthonok, illetve óvodák esetében 
pedig 150 főt. Ha az oda járó gyere-
kek létszáma ez alá csökken, akkor 

az adott intézményt összevonják a 
közigazgatásilag is legközelebb eső  
más tanintézménnyel. 

Amint a főtanfelügyelő elmond-
ta, Csíkszeredában idén két-két nap-
közit vonnak össze: a Tulipán napkö-
zihez a Napraforgót, a Csigabigához 
pedig a Napocskát fogják csatolni. 
Gyergyószentmiklóson a Kós Károly 
Általános Iskolát vonják össze a Pity-
pang óvodával, Székelykeresztúron a 
Petőfi Sándor Általános Iskolát a Me-
sevár óvodával, a parajdi iskolához 
ezentúl a felső- és alsósófalvi iskolák 
fognak tartozni.

A tanügyi törvény 300-
as minimális diáklétszá-
mot határoz meg min-
den iskolában, a napközi 
otthonok, illetve óvodák 
esetében pedig 150 főt. 

hirdetések
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Csak összevonások 
lesznek

Első osztályosok iskolakezdéskor. Mindenki marad a régi helyén  fotó: mihály lászló

300 ezer lejt kap Hargita megye 
a decentralizált kiadások finan-
szírozására szolgáló megemelt 
összegből. Egy ideig nem lesz 
több ilyen.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Távolról sem nevezhető „si-
kerélménynek” az állami 
költségvetés nemrég történt 

kiigazítása: sok ellenérzést váltott 
ki, mi több, a Költségvetési Tanács 
is kifogásolta, ugyanakkor azzal 
hozható összefüggésbe az egészség-
ügyi miniszter lemondása is.

Az is igaz viszont, hogy a jelen-
legi körülmények között a kormány 
mozgástere is beszűkült. A vonat-
kozó 2011/10-es kormányrende-
let a Hivatalos Közlöny augusztus 

5-i számában jelent meg. Néhány 
előirányzat érinti, illetve érintheti 
a területi-közigazgatási egységek 
költségvetéseit is. Így például az 52. 
szakasz előírásának értelmében az 
áfából számfejtett, a megyei szintű 
decentralizált kiadások finanszíro-
zására szolgáló összeget közel 18,4 
millió lejjel emelték meg. Ebből az 
összegből 300 000 lejjel részesül 
Hargita megye.

A szóban forgó összegből több 
mint 50%-kal részesül Vaslui, Galac 
és Buzău megye, feltételezhetően 
amiatt, hogy esetükben nem bizo-
nyult elégségesnek az iskolai tej-
kifli- és mézprogramra eredetileg 
kiutalt pénzösszeg. A már említett 
18,4 millió lejjel ugyanakkor csök-
kentették az ez évi költségvetésben 
a szóban forgó finanszírozásra tar-

talékolt pénzalapot. Ezek szerint  
jövőben valószínűleg nem lesz majd 
lehetőség ilyen jellegű költségvetési 
kiutalásokra.

A vidéki infrastruktúra-fejlesz-
tési és sportbázis-építési programra 
fordítandó költségvetési pénzala-
pot 10 millió lejjel emelték meg. 
Ennek a pénzösszegnek a megyékre 
történő leosztását utólag fogják jó-
váhagyni kormányhatározattal. 

A közigazgatási és belügymi-
nisztérium idei költségvetésébe a 
kormányrendelet 63. szakasza ér-
telmében beletartozik az a 302,7 
millió lej is, amelyet majd kormány-
határozat révén osztanak le a helyi 
költségvetéseknek, s amelyet kizá-
rólag a hőenergia-szolgáltatókkal 
szembeni kötelezettségek törleszté-
sére lehet majd felhasználni.
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300 000 lej Hargita megyének


