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Mindössze két hónapja dolgozik 
Hargita megye prefektusaként 
Szabó Zsolt. Magyar nemzeti-
ségű kormánymegbízottja sok 
éve nem volt a megyének, és 
pártja, az USR-PLUS szövetség 
sem egy beágyazódott szervezet 
Székelyföldön. A gyergyószent-
miklósi politikus beiktatását 
követő fogadtatásról, az eddig 
tapasztalt problémákról, illetve 
ezek megoldásáról beszélt.

 » GERGELY IMRE

– Középiskolai román-angol tanárként 
dolgozik közel 20 éve és a Szegedi Tu-
dományegyetemnek is volt oktatója. 
Közéleti szereplőként mindössze ta-
valy került be a gyergyószentmiklósi 
köztudatba, amikor az USR-PLUS 
színeiben polgármesterjelöltként mu-
tatkozott be. Mi ösztönözte a közéleti 
szerepvállalásra és miért épp az USR-
PLUS?
– Élt bennem a késztetés, hogy tegyek 
valamit, valami újat, mást, mint a 
megszokott, illetve Gyergyószent-
miklós előrehaladást segítsem, de 
fenntartásaim voltak a politikával 
szemben. Igazából a feladat talált 
rám. Amíg Szegeden dolgoztam, volt 
egy kolléganőm, aki politizált, és 
ő biztatott arra, hogy én is elindul-
jak ebbe az irányba. Ő hívott a PLUS 
szimpatizánsai közé, amit akkor még 
RO100 mozgalomnak hívtak, és ami-
ből nemrég lett USR-PLUS párt. Ami-
kor a 3 éves szegedi megbízatásom 
lejárt, és eldöntöttem, hazaköltözök 
a családomhoz, ez a kolléganő támo-
gatott abban, hogy társuljak a szer-
vezethez, szerepet vállaljak, tegyek 
a változásért. Elfogadták a megkere-
sést, így lettem polgármesterjelölt. 
Amikor a párthoz való csatlakozáso-
mat aláírtam, már zajlott a választási 
előkampány. Szembesültem azzal, 
hogy ez a kihívás nem épp egyszerű, 
jöttek a pozitívak mellett a negatív 
vélemények is, de összességében 
pozitív tapasztalat volt, megerősített 
abban, hogy folytassam a politikai 
pályafutásomat. A negatív vélemé-
nyek arról szóltak, hogy engem ugyan 
támogatnának, de miért román párt-
ban indultam? A válaszom az, hogy 
az USR-PLUS nem román párt, nincs 
nemzetisége, itt nem számít ez, itt 
több etnikum is találkozik. A politi-
kai hovatartozás támogatást jelent 
az elképzelések megvalósításához. 
A kampány során arra törekedtem, 
hogy másokkal szemben úgy csele-
kedjek, ahogy magammal szemben 
is elvárnám másoktól. Nem sikerült 
megnyerni a választást, a választók 
másként döntöttek, de ezt elfogadom.

– Annak köszönhetően töltheti be 
most hivatalát, hogy a kormánypár-
tok közti megegyezés Hargita megye 
prefektusi tisztségét az USR-nek adta. 
Készült arra, hogy ha nem jön össze 
a gyergyószentmiklósi polgármesteri 
szék elnyerése, akkor valamilyen más 
politikai tisztséget vállaljon, vagy vá-
ratlanul érte, hogy szóba jött a neve?

– Nem titok, motoszkált bennem a 
gondolat, hogy további szerepet vál-
laljak. Gyergyóból éreztem a támo-
gatást. Ez a támogatás inkább szólt 
a személyemnek, mint a pártnak, 
hiszen nemcsak a városban, de a 
megyében sem sokan ismerik az USR-
PLUS-t. Úgy voltam vele, hogy lássuk, 
mi lesz. A parlamenti választások és 
kormányváltás után számos online 
értekezleten vettem részt, elmondtam 
az elképzeléseimet. A párt platform-
ján volt arra lehetőség, hogy az ön-
életrajz feltöltése mellett bárki jelez-
hesse, milyen szakterületen vállalna 
feladatot. Én nyilván a tanügyet vá-
lasztottam. Bukarestből kérdeztek rá, 
hogy ha lenne a közigazgatásban le-
hetőség, vállalnám-e. Több jelölt volt, 
de rám esett a választás. Nem igazán 
tudtam, mit is vállalok, de kaptam se-
gítséget, részt vettem felkészítőkön, 
tanultam, ismerkedtem a feladattal, 
amíg március 31-én a kormányülésen 
kineveztek, április elsején pedig letet-
tem a szolgálati esküt és beiktattak.

– Röviden összefoglalva mit jelent ez a 
tisztség, milyen feladatokkal jár?
– A prefektusi hatáskört törvény 
szabályozza. A közigazgatásban a 
törvényességért felelek, az összes 
adminisztratív akta ide kerül a helyi 
önkormányzatoktól és a megyei ta-
nácstól. Ezeket a prefektusi appará-
tus ellenőrzi, ha valami kiegészítés 
kell vagy hiba történt, azt közöljük 
velük. Ezen kívül az összes állami 
közintézmény (iskolák, egészségügy 
stb.) és a kormány között is én va-
gyok a kapcsolattartó. Nagyon sok a 
munka, az első hónapban volt, hogy 
otthon éjjel 3-kor még dolgoztam, 
és 7-kor jött értem az autó Gyergyó-
szentmiklósra, hogy 8-ra már a csík-
szeredai irodámban legyek. Egye-
lőre még a megyét sem ismertem 
meg, úgy ahogy kellene. Mindenkit, 
minden olyan intézményt szeretnék 
meglátogatni, amellyel koordinációs 
kapcsolatban vagyok. Elkezdtem a 
látogatásokat, meg akarom ismerni 
a problémákat és megoldásokat ta-
lálni ezekre. Ha pedig ez nem sikerül 

megyei szinten, akkor a kérdéseket 
továbbítom Bukarestbe.

– Sok év eltelt már azóta, hogy magyar 
prefektusa volt a megyének. A helyi 
románság elfogadta, hogy a prefektus 
magyar? És a magyarok hogyan viszo-
nyulnak ahhoz, hogy egy román párt 
magyar személyt jelölt prefektusnak?
– Beiktatásom idején volt erről vita a 
Facebookon, voltak ilyen és olyan vé-
lemények is. Köztük nagyon sértők is. 
Nem tudok egyetérteni olyanokkal, 
akik úgy ítélkeznek másokról, hogy 
személyesen nem is ismerik, mi több, 
még látásból sem. Az ítélkezők között 
volt aki azt állította, nem is vagyok 
székely, nem is tartozom ehhez a kö-
zösséghez. Nos, kevesen tudják, én 
intézményes keretek között sosem ta-
nultam magyarul. Egyedül tanultam 
meg írni, olvasni magyar nyelven. 
Azokat a hagyományokat, amelyeket 
egy óvodás már tud, én tizenéves ko-
romban ismertem meg. És számomra 
ezek a hagyományok, a székelység 

nagyon fontosak. Ezt továbbra is 
fenntartom. Ha a helyzet úgy kívánja, 
büszkén veszem magamra a székely 
viseletet is. Úgy gondolom, nem kéne 
kérdés legyen, hogy ki hová tartozik, 
ki milyen nemzetiségű. Visszatérve 
a fogadtatásra, úgy láttam, az elején 
eléggé kételkedőek voltak az intéz-
ményvezetők, akiket felkerestem, 
nem tudták, mire számítsanak ré-
szemről. Azonban én mindenhol el-
mondtam, én csak egy ember vagyok, 
aki azért jött, hogy a kormány részé-
ről megkérdezze, miben segíthet, 
hiszen a prefektúrán több mint húsz 
felkészült jogász áll rendelkezésre, 
akikre számítani lehet a különböző 
problémák megoldásában.

– A megyehatárok esetében is vannak 
gondok. Sőt, ezek igazán érdeklik az 
embereket.
– Valóban, léteznek ezek a kérdé-
sek, de ezek az ügyek eddigi hivatali 
időmben nem kerültek még elém. 
Annyit tudok róluk én is, amennyit 
a sajtóból olvastam. Egyelőre tehát 
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„Csak egy ember, aki azért jött, hogy segítsen”

Szabó Zsolt szeretne minden olyan intézményt meglátogatni, amellyel koordinációs kapcsolatban van
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ez alapján tudok annyit mondani, 
hogy biztosan lehet ezekre is meg-
felelő megoldásokat találni. A törvé-
nyek és az álláspontokat alátámasz-
tó dokumentumok a döntőek.

– A kisebbségi jogokért folyamato-
san kiálló Árus Zsolt több alkalom-
mal is felemelte a szavát azért, hogy 
a prefektúra nem tesz meg mindent a 
nyelvi jogok betartatásáért a megyé-
ben. Több pert is indított. Volt alkal-
ma megismerni ezeket a panaszokat, 
illetve tett lépéseket ez ügyben?
– Igen, és már az elmúlt két hó-
napban is kaptunk ilyen leveleket 
Árus úrtól, és ezek valóban reális 
problémákra hívták fel a fi gyelmet. 
Ennek alapján már magyarul is ki 
van írva a kataszteri hivatal vagy a 
gépjárművezetői jogosítványokat 
kibocsátó iroda neve is. Van, ahol 
a munkaprogram szerepelt csak 
románul, most az is két nyelven 
olvasható, ahogy magyarul is meg-
találhatják immár az ügyfelek azt a 
listát is, amely a jogosítvány meg-
szerzéséhez szükséges dokumen-
tumokat sorolja fel. Árus Zsolt tel-
jesen jogos meglátásokat közölt és 
ezeket meg is oldottuk. Egyébként 
azt tapasztaltam, hogy többnyire 
nem is szándékosan maradtak el 
a magyar feliratok, hanem egysze-
rűen megfeledkeztek ezekről az 
intézményvezetők. Most, hogy fel-
szólítottam őket, megtették amit a 
törvény is előír.

– Román nyelvet oktat heti néhány 
órában az egyik gyergyószentmik-
lósi iskolában. Pedagógusként mit 
változtatna a jelenlegi tanügyi rend-
szeren, annak érdekében, hogy a 
magyar gyerekek jobban el tudják 
sajátítani a román nyelvet? Jön az 
érettségi, a képességvizsga, és most 
is a román lesz a mumus…
– Én nem mondanám, hogy a ro-
mán nyelv a fő mumus. Ahogy én 
tudom, matematikából is hasonló 
vagy rosszabb az alacsony átlaggal 
vizsgázók aránya. Sőt azt is el kell 
mondjam, hogy vannak olyan ro-
mán megyék, ahol rosszabb a hely-
zet, mint Hargita megyében a ro-
mán vizsga tekintetében. Szurkolok 
a fi ataloknak, hogy úgy alakuljanak 
a vizsgák, ahogy ők szeretnék. Ettől 
függetlenül, egyetértek azzal, hogy 
szükség van a változtatásra. A kiin-
dulópont az kell legyen, hogy mást 
várjunk el a román anyanyelvű di-
ákoktól és mást azoktól, akiknek 
nem ez az anyanyelve. Az azonban 
hosszú folyamat lesz, míg ezt az ed-
digi rendszert úgy lehet átalakítani, 
hogy az valóban a nyelvtanulást 
szolgálja. Mindenképpen el kellene 
választani a kompetencia fejlesz-
tését a tárgyi tudás követelésétől. 
A kettőt sokan összetévesztik. A 
képesség, vagyis, hogy a székely fi -
atal valóban megtanuljon románul 
beszélni, írni, olvasni, sokkal fonto-
sabb szerintem, mint a tárgyi tudás. 
Az utóbbi időben már történtek lé-
pések, de még sokára lehet ezt elér-
ni. Az pedig, hogy egy vizsgán kinek 
mi könnyű, és kinek mi a nehéz, egy 
másik beszélgetés témája lehetne...

 » Nos, kevesen 
tudják, én intéz-
ményes keretek 
között sosem ta-
nultam magyarul. 
Egyedül tanultam 
meg írni, olvasni 
magyar nyelven. 
Azokat a hagyo-
mányokat, ame-
lyeket egy óvodás 
már tud, én tizen-
éves koromban 
ismertem meg. És 
számomra ezek 
a hagyományok, 
a székelység 
nagyon fontosak. 
Ezt továbbra is 
fenntartom. Ha 
a helyzet úgy 
kívánja, büszkén 
veszem magamra 
a székely visele-
tet is. 

 » Árus Zsolt 
teljesen jogos 
meglátásokat 
közölt és ezeket 
meg is oldottuk. 
Egyébként azt ta-
pasztaltam, hogy 
többnyire nem 
is szándékosan 
maradtak el a 
magyar feliratok, 
hanem egysze-
rűen megfeled-
keztek ezekről az 
intézményveze-
tők. Most, hogy 
felszólítottam 
őket, megtették 
amit a törvény is 
előír.




