
Megszámláltattunk és kevés-
nek találtattunk! címmel köz-
leményben tudatta a 2011-es 
népszámlálással kapcsolatos 
állásfoglalását Gyergyószék 
Szé kely Tanácsa, mely szerint 
a statisztikai akció legnagyobb 
csalása a székely nép statisz-
tikai eltűntetése volt. A doku-
mentumot Borsos Géza József 
SZNT-alelnök és Gyergyószék 
Székely Tanácsának további ki-
lenc tagja írja alá: súlyos vádak-
kal illetik benne – az RMDSZ-
en, az MPP-n, az EMNP-n és az 
egyházakon túl – Izsák Balázs 
elnököt, és az önfeloszlatást ja-
vasolják. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

„Általánosan ismert volt, 
hogy a népszámlálási 
szabályzat előírásai 

alapján a székelyeket („secui” – 
1103-as, „ungur” – 1102-es és 
„maghiar” – 1101-es kódszámok-
kal) a magyar – 1100-as gyűjtő-
kód alatt összesítik, és a magyar 
etnikum főcsoportjába sorolják! 
A politikai pártok (RMDSZ, 
MPP, EMNP), az SZNT elnö-
ke és az egyházak összefogásával 
szervezett és az írott és elektro-
nikus lakájsajtó által felerősített 
propaganda, amely a székelyeket 
„székelymagyar” identitásuk meg-

tagadására biztatta, hazugságokon 
alapult, és súlyosan félrevezette 
nemcsak a székely embereket, de 
általában a közvéleményt is” – áll 

a Gyergyószék Székely Tanácsa 
által a Gyergyószentmiklóson tar-
tott ülésén elfogadott dokumen-
tumban, mely szerint továbbá a 

„székelyellenes propagandának 
legfontosabb és kézzelfogható 
eredménye a székely népnek a sta-
tisztikai eltüntetése lett!”

A dokumentum aláírói szerint 
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke adta meg a jelt és 
állt az élére a székelyeket iden-
titásuk megtagadására biztató, 
az RMDSZ, MPP, EMNP és az 
egyházi vezetőket is „székelyel-
lenes koalícióba” tömörítő kam-
pánynak. „A kampány minden 
résztvevője találhat a maga szá-
mára mondvacsinált mentséget, 
kifogást. Egyedül a magát Szé-
kely Nemzeti Tanácsnak nevező 
testület nem kaphat felmentést, 
hisz identitásában tagadta meg és 
árulta el az általa képviselt közös-
séget” – áll a közleményben. Kri-
tikus pontként emelik ki, hogy 
szerintük „a székely nép statiszti-
kai eltüntetése a jogalapját szün-
teti meg a székelység önrendel-
kezési törekvéseinek”, valamint 
„az úgynevezett »székelyföldi 
magyarság« autonómiaigénye a 
kisebbségi jogok kategóriájába 
sodródik, és újabb 10 esztendő-
re a román hatalom jóindulatára 
bízatik”.

A levél aláírói szerint ezzel 
olyan erkölcsi válságba sodorták 
a testületet, melyből egyetlen 
kiút létezik, az önfeloszlatás, 
vagy új identitásának elismeré-
seként a szervezet nevének meg-

változtatása a „Székely Nemzeti” 
jelzők törlésével például Székely-
földi Magyarok Tanácsa névre.

Az SZNT elnöke, Izsák Ba-
lázs a Hargita Népe megkeresé-
sére nem kívánta kommentálni a 
személyét is érintő vádakat. 

– Jelezték nekem, hogy van-
nak ilyen személyeskedő meg-
jegyzések, de a szombati a gyű-
lésen a Székely Nemzeti Tanács 
nem kívánta ezeket meghall-
gatni. Az egyik gyergyószéki 
képviselő megpróbálta előter-
jeszteni, utána bekiabálások 
voltak. Magam is meglepőd-
tem, amikor ezt követően ő 
maga, a gyergyószéki előter-
jesztő kérte tőlem, mint gyű-
lésvezetőtől: bocsássam szava-
zásra, hogy a Székely Nemzeti 
Tanács meg akarja-e ismerni a 
gyergyószékiek álláspontját. Ez 
meg is történt, a voksok alapján 
pedig kiderült, hogy a tanács 
nem kíváncsi erre – nyilatkozta 
lapunknak az SZNT elnöke. 

Reális esély van arra, hogy 
Parajdon december elsejétől 
megkezdje működését a csa lád
orvosi ügyeleti központ, a me-
gye másik három helységében 
viszont, ahol tervezik ezek bein-
dítást, még vajúdik a központok 
ügye: hol a papírok hiánya, hol 
a székhelyen zajló munkálatok 
késleltetik az indulást.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tulajdonképpen mind a 
négy Hargita megyei hely-
színen – Csíkszeredában, 

Szé kely udvarhelyen, Parajdon és 
Csík madarason – indulhatna a 
csa ládorvosiügyelet-rendszer, gya-
korlatilag viszont mindenhol van 
még valamilyen akadály. A szé kely-
udvarhelyiek például a közegész-
ségügyi igazgatóság szempontjából 
a teljes szükséges dokumentációval 
rendelkeznek, viszont – amint Duda 
Tihamér, a megyei egészségbiztosító 
pénztár vezérigazgatója elmondta 
– az iratokkal még nem jelentkez-
tek a biztosítónál, így egyelőre nem 
tudnak velük szerződést kötni az 
ügyeletekre. Csíkszeredában a köz-
pontnak helyet adó ingatlan átalakí-
tási és felújítási munkálatai még nem 
fejeződtek be, így csúszik az indulás, 
Madarason pedig, bár ügyeletezni 

óhajtó orvosok is jelentkeztek és az 
önkormányzat is pozitívan viszonyul 
a kérdéshez, valamiért még nem je-
lentkeztek az ügyeleti központ meg-
alakulásához szükséges iratokkal a 
közegészségügyi igazgatóságon – 
tudtuk meg dr. Bokor Mártontól, az 
igazgatóság munkatársától. Ez pedig 
késlelteti a folyamatot, ugyanis ezen 
iratok alapján állítja ki az igazgatóság 
a központ megalalkulásáról szóló 
határozatot, az pedig elengedhetet-
len az egészségbiztosítóval kötendő 
szerződéshez.

Az induláshoz a legközelebb a 
parajdi ügyeleti központ áll. Duda 

Tihamér szerint az ott ügyeletet 
vállaló orvosok már letették a szer-
ződéskötéshez szükséges teljes do-
kumentációt az egészségbiztosító 
pénztárhoz, így az már kérte is a 
szaktárcától a központ működésé-
hez szükséges költségvetést, amelyet 
– Duda reményei szerint – hamaro-
san meg is kapnak. 

– Remélem a napokban a költ-
ségvetést megkapjuk, és akkor 
alá is írhatjuk a szerződést. Reális 
esélyt látok arra, hogy Parajdon 
december 1-jétől működjön a 
családorvosi ügyeleti központ – 
mondta Duda Tihamér.
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Jelentős összeget hAgy Jóvá A kormányhAtározAt

Költségvetési kiutalás 
a tanügyiek bérére

„A magát Székely Nem-
zeti Tanácsnak nevező 
testület nem kaphat fel-
mentést, hisz identitásá-
ban tagadta meg és árul-
ta el az általa képviselt 
közösséget.”

Az országos szinten 111 millió 
lejes keretből hargita megyé-
nek közel 11 milliót utaltak 
ki pótlólagosan, hogy az ösz-
szeg által év végéig biztosított 
legyen a tanügyiek béreinek 
zavartalan folyósítása – a vo-
natkozó kormányhatározat a 
legjobbkor született.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az utóbbi hetek híradásai 
szerint az ország egyes 
településein gondok je-

lentkeztek a tanügyi alkalma-
zottak béreinek folyósítása te-
kintetében, többfelé elmaradt 
azok kifizetése. Hogy nem csu-
pán helyi jelenségről volt szó, 
arra következtetni lehet a mi-
nap megjelent 2011/1115-ös 
kormányhatározat szövegéből 
is, amely értelmében 111,19 
millió lejt utaltak ki a törvény 
által megállapított bérezési ki-
adások és különböző hozzájá-
rulások kifizetésére. Pótlólagos 
összegek biztosításáról van szó 
azon oktatási egységek számá-
ra, amelyeket a helyi költségve-
tésekből finanszíroznak. 

Az összegből 19 megye ré-
szesedik, köztük Hargita megye 
is szerepel mintegy 10,6 millió 
lejjel. 

A mostani költségvetési ki-
utalás arra hivatott, hogy az 
esztendő végéig biztosított le-
gyen az érintett tanügyi egy-
ségek személyzetének bére. A 
kiutalt összeget községekre, 
városokra és municípiumokra 
a megyei közpénzügyi vezér-
igazgatóságok ügyvezető igaz-
gatói rendeletével osztják le, a 
megyei tanfelügyelőségek köz-
reműködésével. A kormányha-
tározatból az is kikövetkeztet-
hető, hogy a mostani kiutalás 
révén megszűnnek a gondok 
abban a 19 megyében, amelyek 
a 111,19 millió lejes összegből 
részesülnek. 

Kedves Imre közgazdász, a 
Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság ügyvezető 
igazgatója az ügy kapcsán la-
punkat arról tájékoztatta: a 
legjobbkor született meg ez a 
kormányhatározat, ugyanis az 
elkövetkező időszakokban ese-
dékes bérek kifizetése gondot 
jelenthetett volna.
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