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Beszélni kell a románt
Egyetértenek abban, hogy meg kell tanulni románul

P A P  M E L I N D A

A Székelyföldi Közpolitikai 
Intézet és a Bálványos Inté-
zet által reprezentatív min-

tán június és július folyamán vég-
zett, Kisebbségi Monitor 2020 című 
kutatás eredményei szerint az erdé-
lyi magyarok soraiban szinte teljes 

az egyetértés abban, hogy a 
magyar gyermekeknek jól 
meg kell tanulniuk románul. 
A koronavírus-járvány miatt 
telefonon és online lekér-
dezett kutatás eredményeit 
Székely István Gergő, Toró 
Tibor és Kiss Tamás szocio-

lógusok ismertették szerdán 
Kolozsváron.

A sajtótájékoztatón Toró Tibor el-
mondta: a román nyelvvel kapcso-
latos kérdéskör eredményei szerint 
a megkérdezettek 69 százaléka na-
gyon fontosnak, 22 százaléka pedig 

fontosnak tartotta azt, hogy a ma-
gyar gyermekek jól megtanuljanak 
románul, és csupán egy-egy szá-
zalék gondolta, hogy ez nem vagy 
egyáltalán nem fontos. Ennek elle-
nére a megkérdezettek magukévá 
tették azt a román társadalomban 
széles körben elterjedt sztereotípiát, 
miszerint „sok magyar nem is akar 
megtanulni románul” – mutattak 
rá a kutatók. A mostani felmérés 
szerint a megkérdezettek 55 száza-
léka gondolja azt, hogy jól beszéli 
az ország nyelvét: 22 százalék (saját 
megítélése szerint) tökéletesen vagy 
anyanyelvi szinten beszél románul, 
míg 33 százalék jól, de érezhető ak-
centussal. 29 százalék mondja azt, 
hogy az esetek nagy többségében 
meg tudja értetni magát, míg 16 szá-
zalék nehézségekkel vagy egyálta-
lán nem beszéli az ország hivatalos 
nyelvét. Az arányok Székelyföldön 
és a Partiumban a legalacsonyab-
bak, és elgondolkodtató, hogy a 
fi atalok esetében nagyobb a román 

nyelvet rosszul beszélők aránya. 
Arról a magyarlakta régiókban, 
Székelyföldön és a Partiumban 
is egyetértés van, hogy a magyar 
gyerekeknek meg kell tanulniuk 
románul. Holott a román diskurzus 
szerint a magyarok nem akarják 
megtanulni az ország nyelvét. Ez 
nem így van, értelmezték az ered-
ményeket a kutatók, akik szerint a 
magyarok sincsenek tudatában an-
nak, hogy valójában egyetértenek a 
románnyelv-tudás fontosságát ille-
tően. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy 34 százalékuk teljes mér-
tékben és további 13 százalékuk in-
kább egyetért azzal a kijelentéssel, 
miszerint „sok magyar nem is akar 
megtanulni románul”. Ez azt jelen-
ti, hogy a magyarok többsége in-
teriorizált egy, a románok körében 
széles körben elterjedt (ugyanakkor 
hamis) sztereotípiát, mutattak rá. A 
kijelentéssel egyetértők többnyire a 
románul jól beszélők, illetve a fi ata-
lok köréből kerülnek ki.

Értékelés. Székely István Gergő, 
Kiss Tamás és Toró Tibor

▴  FOTÓ: BÍRÓ SÁRA

A választás közeledtével mérleget 
kell vonni: tény, hogy Parajd 

községben számos megvalósítás tör-
tént az elmúlt időszakban, de még 
rengeteg feladat vár ránk. Alpolgár-
mesteri teendőim mellett megtapasz-
taltam, mennyire fontos a közösség-
építés, a párbeszéd – célunk, hogy 
odafi gyeljünk a kis és nagy prob-
lémákra, az egyszerű emberre és a 
nagyvállalkozóra is.

Közéleti szerepvállalásunkkal 
segítjük a község kiegyensúlyozott 
fejlődését, ezért programunkat úgy 
készítettük el, hogy az igényeknek 
megfelelően szerepet kapjon benne 
Parajd, Alsósófalva, Felsősófalva és 
Békástanya is. Minden településnek 
másra van szüksége, de infrastruk-
turális fejlődés nélkül nem zárkóz-
hat fel Alsósófalva és Felsősófalva, 
és fontos kell legyen számunkra Pa-

rajd turisztikai potenciáljának bőví-
tése, a Wellness Center fejlesztése.

A járványhelyzet megmutatta, 
hogy mennyire fontosak az oktatá-
si, nevelési kérdések, amire hang-
súlyt kell fektetnünk, ahogy arra is, 
hogy szorosabb kapcsolat épüljön 
ki Parajd és a környező települések 
között.

Most arra vállalkozom, hogy 
Önökkel együtt dolgozzunk szülő-
földünkért, Parajd községért. Csa-
patjátékos vagyok, aki részese volt 
az elindított projekteknek, és becsü-

lettel vállalja azt a munkát, amit el 
kell végeznünk ahhoz, hogy szintet 
lépjünk. Ehhez megvan az admi-
nisztrációban való jártasságom, a 
projektek kivitelezéséhez való ta-
pasztalatom és politikai támogatott-
ságom is.

Kérem, szavazzanak bizalmat 
nekem és csapatomnak  szeptem-
ber 27-én!

Nyágrus László
az RMDSZ Parajd községi pol-

gármesterjelöltje

Parajdnak szintet kell lépnie!
• Bőven van még tennivaló a községben – ezt a munkát 
vállalja Nyágrus László, az RMDSZ polgármesterjelöltje.

• F I Z E T E T T  T A R T A L O M  

Jézus édesanyjának, Máriának a név-
napját a 11. század óta különböző dá-

tumokon ülték meg. Magyar és német 
nyelvterületen szeptember 12-én ünne-
peljük, teljes megnevezése Szűz Mária 
szent neve. A világegyház számára 
boldog XI. Ince pápa rendelte el annak 
emlékére, hogy 1683. szeptember 12-
én a keresztény seregek felszabadítot-
ták Bécs városát az ostromló törökök 
alól. Ezzel megkezdődött Magyaror-
szág török iga alóli felszabadítása is, 
amit szintén Mária közbenjárásának 
tulajdonítottak. A Mária keresztnév 
népszerűsége, népünk Szűzanya-tisz-
telete és a barokk-kor után épült, vé-
delmébe ajánlott templomünnepek 
hagyománya indokolta, hogy ne moz-
dítsák el erről a napról – a világegyház 
általános naptárában 1970 óta máshol 
szerepel az emléknap.

Templombúcsúk

A csíksomlyói kegytemplom őszi, Szűz 
Mária szent neve-búcsúját szombaton 
ünneplik. A szentmisék 8, 10.30 és 18 
órakor kezdődnek. A nagymise főce-
lebránsa és szónoka Kerekes László, a 
gyulafehérvári főegyházme-
gye segédpüspöke lesz. Az 
esti szentmise imaszándékai 
a kezdődő tanévért szólnak, 
majd megáldják a tanárokat, 
diákokat, illetve a helyszínre 
vitt tanfelszereléseket. Környékünkön 
Székelyszálláson, Bethlenfalván, Ma-
rosjárán és Pálpataka fi liájában, Szen-
cseden ülnek búcsút. (Molnár Melinda)

A Szűzanya névünnepe

Aranyszájú Szent János, az egyháztanító
Nem az gazdag, aki sokat birtokol, hanem az, aki kevéssel is beéri. 
Nem az szegény, akinek szinte nincs semmije, hanem az, aki vagyonra 
vágyik – hirdette és élte Szent János, akit az utókor aranyszájú mellék-
névvel illetett. A keleti katolikus egyházak és az ortodox kereszténység 
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely mellett a három szent fő-
pap közé sorolja az egyháztanítót, püspököt. Az igehirdetők patrónusa 
kiváló szónok, szentírás-magyarázó volt, emléknapja szeptember 13-a. 

Jelentős írott hagyatékának nyelvezete és ékesszólása révén a 6. 
század után „aranyszájúnak” nevezték Joannész Khrüszosztomoszt 
(344/347–407. szeptember 14.). A kisázsiai Antiochiában, a mai 
Törökország területén előkelő családban született. Felnőttként ke-
resztelkedett meg, hat évig aszkétaként élt az antiochiai hegyekben. 
Pappá szentelése után, 386-tól Antiochia főtemplomában prédikált, ott 
tartotta legnagyobb hatású beszédeit. Írásaiban is szembeszáll kora 
visszásságaival. Később a Bizánci Birodalom fővárosának, Konstan-
tinápolynak volt a pátriárkája. Jelentősek ott bevezetett reformjai, 
kórházakat, jótékonysági intézményeket létesített. Megalkuvást nem 
ismerő kiállása miatt Örményországba száműzték. Amikor onnan a 
Fekete-tenger partjára akarták vinni, útközben meghalt. Jelentős az 
eucharisztiával kapcsolatos tanítása, Krisztus valóságos jelenlétét 
tanítja. Beszédei és 236 fennmaradt levele művelődéstörténeti szem-
pontból is jelentősek. A keleti egyház liturgikus öltözetében, pátriárka-
ként ábrázolják. Jelképei: evangélium, könyv. 

• RÖVIDEN 

Búcsúra készülnek a csíksomlyói 
kegytemplomban

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Az erdélyi magyarok körében konszenzus van arról, 
hogy meg kell tanulniuk románul – derül ki egy szer-
dán ismertetett felmérésből. 




