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• Mindössze két 
hónapja dolgozik 
Hargita megye prefek-
tusaként Szabó Zsolt. 
Magyar nemzetiségű 
kormánymegbízott-
ja hosszú éve nem 
volt a megyének, és 
pártja, az USR-PLUS 
szövetség sem egy 
beágyazódott szer-
vezet Székelyföldön. 
Első két hónapjában 
még inkább ismer-
kedett a feladatával, 
problémákkal, de már 
konkrét megoldásokat 
is fel tud mutatni.
– Középiskolai román-angol ta-
nárként dolgozik közel 20 éve, és 
a Szegedi Tudományegyetemnek 
is volt oktatója. Közéleti szerep-
lőként mindössze tavaly került 
be a gyergyószentmiklósi köztu-
datba, amikor az USR-PLUS szí-
neiben polgármesterjelöltként 
mutatkozott be. Mi ösztönözte a 
közéleti szerepvállalásra, és mi-
ért épp az USR-PLUS?

– Élt bennem a késztetés, hogy 
tegyek valamit, valami frisset, újat, 
mást, mint a megszokott, hogy 
Gyergyószentmiklós előrehala-
dását segítsem, de fenntartásaim 
voltak a politika iránt. Igazából a 
feladat talált rám. Amíg Szegeden 
dolgoztam, volt egy kolléganőm, 

aki politizált, és ő biztatott 
arra, hogy én is elinduljak 
ebbe az irányba. Ő hívott a 
PLUS szimpatizánsai közé, 
amit akkor még RO100 moz-
galomnak hívtak, és amiből 

nemrégen lett USR-PLUS párt. 
Amikor a hároméves szegedi meg-
bízatásom lejárt, és eldöntöttem, 
hogy hazaköltözök a családomhoz, 
ez a kolléganő támogatott abban, 
hogy társuljak a szervezethez, sze-
repet vállaljak, tegyek a változá-
sért. Elfogadták a megkeresést, így 
lettem polgármesterjelölt. Amikor 
a párthoz való csatlakozásomat 
aláírtam, már zajlott a választási 
előkampány. Szembesültem azzal, 
hogy ez a kihívás nem épp egy-
szerű, jöttek a pozitívak mellett a 
negatív vélemények is, de összessé-
gében egy pozitív tapasztalat volt, 
megerősített abban, hogy folytas-
sam a politikai pályafutásomat. 

A negatív vélemények arról 
szóltak, hogy engem ugyan támo-
gatnának, de miért román pártban 
indultam. A válaszom az, hogy az 
USR-PLUS nem román párt, ennek 
nincs nemzetisége, itt nem számít 

ez, itt több etnikum is találkozik. A 
politikai hovatartozás támogatást 
jelent az elképzelések megvalósítá-
sához. A kampány során arra töre-
kedtem, hogy másokkal szemben 
úgy cselekedjek, ahogy magammal 
szemben is elvárnám másoktól. 
Nem sikerült megnyerni a válasz-
tást, a választók másként döntöttek, 
de ezt elfogadom.

– Az a tény, hogy ön most be-
töltheti a hivatalát, annak kö-
szönhető, hogy a kormánypártok 
közti megegyezés Hargita megye 
prefektusi tisztségét az USR-nek 

adta. Készült erre, hogy ha nem 
jön össze a gyergyószentmiklósi 
polgármesteri szék elnyerése, 
akkor valamilyen más politikai 
tisztséget folytasson, vagy vá-
ratlanul érte, hogy szóba jött a 
neve? 

– Nem titok, motoszkált bennem 
a gondolat, hogy további szerepet 
vállaljak. Gyergyóból éreztem a 
támogatást. Ez a támogatás inkább 
szólt a személyemnek, mint a párt-
nak, 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 elképzelései-
met. A párt platformján volt arra le-
hetőség, hogy az önéletrajz feltölté-
se mellett bárki jelezhesse, milyen 
szakterületen vállalna feladatot. 
Én nyilván a tanügyet választot-
tam. Bukarestből kérdeztek rá, 
hogy ha lenne a közigazgatásban 
lehetőség, vállalnám-e. Több jelölt 
volt, de rám esett a választás. Nem 
igazán tudtam, mit is vállalok, de 
kaptam segítséget, részt vettem 
felkészítőkön, tanultam, ismer-
kedtem a feladattal, amíg március 

31-én a kormányülésen kinevez-
tek, április elsején pedig letettem a 
szolgálati esküt és beiktattak.

– Röviden összefoglalva mit 
is jelent ez a tisztség, mi a napi 
munka? 

– A prefektusi hatáskört törvény 
szabályozza. A közigazgatásban 
a törvényességért felelek, az ösz-
szes adminisztratív akta ide kerül 
a helyi önkormányzatoktól és a 
megyei tanácstól. Ezeket a prefek-
tusi apparátus ellenőrzi, ha valami 
kiegészítés kell vagy hiba történt, 
azt közöljük velük. Ezenkívül az 
összes állami közintézmény (isko-
lák, egészségügy stb.) és a kormány 
között is én vagyok a kapcsolattar-
tó. Nagyon sok a munka, az első 
hónapban volt, hogy otthon éjjel 
3-kor még dolgoztam, és 7-kor jött 
értem az autó Gyergyószentmiklós-

ra, hogy 8-ra már Csíkszeredában, 
az irodámban legyek. Egyelőre a 
megyét sem ismertem meg úgy, 
ahogy kellene. Mindenkit, minden 
olyan intézményt szeretnék meg-
látogatni, amellyel koordinációs 
kapcsolatban vagyok. Elkezdtem a 
látogatásokat, meg akarom ismerni 
a problémákat, és megoldásokat ta-
lálni ezekre. Ha pedig ez nem sike-
rül megyei szinten, akkor a kérdése-
ket továbbítom Bukarestbe.

– Sok éve már, hogy magyar 
prefektusa volt a megyének. A 
helyi románság elfogadta, hogy 

a prefektus magyar? És a magya-
rok hogyan viszonyulnak ahhoz, 
hogy egy román párt magyar 
személyt jelölt prefektusnak?

– Beiktatásom idején volt erről 
vita a Facebookon, voltak ilyen és 
olyan vélemények is. Köztük na-
gyon sértők is. Nem tudok egyetér-
teni olyanokkal, akik úgy ítélkez-
nek másokról, hogy személyesen 
nem is ismerik, mi több még látás-
ból sem. Az ítélkezők között volt, 
aki azt állította, nem is vagyok szé-
kely, nem is tartozom ehhez a kö-
zösséghez. Nos, kevesen tudják, én 
intézményes keretek között sosem 
tanultam magyarul. Külön, ma-
gamtól tanultam meg írni, olvasni 
magyar nyelven. Azokat a hagyo-
mányokat, amelyeket egy óvodás 
már tud, én tizenéves koromban 
ismertem meg. És számomra ezek 
a hagyományok, a székelység na-

gyon fontosak. Ezt továbbra is 
fenntartom. Ha a helyzet úgy kí-
vánja, büszkén veszem magamra a 
székely viseletet is. Úgy gondolom, 
nem kéne kérdés legyen, hogy ki 
hová tartozik, ki milyen nemzeti-
ségű. Visszatérve a fogadtatásra, 
úgy láttam, az elején eléggé kétel-
kedők voltak az intézményvezetők, 
akiket felkerestem, nem tudták, 
mire számítsanak részemről. Azon-
ban én mindenhol elmondtam, én 
csak egy ember vagyok, aki azért 
jött, hogy a kormány részéről meg-
kérdezze, miben segíthet, hiszen 
a prefektúrán több mint húsz fel-
készült jogász áll rendelkezésre, 
akikre számítani lehet a különböző 
problémák megoldásában.

– A magyar nyelvű sajtó – ter-
mészetes módon – nem nagyon 
foglalkozik a román pártok 
ügyeivel. Mit tapasztal, milyen 
a Hargita megyei román pártok 
közötti viszony? Rivalizálás van, 
ellenségeskedés, vagy inkább 
együttműködés?

– Én személy szerint eddig még 
nem láttam ellenségeskedést, pedig 
jó pár településre eljutottam már. 
Nem látom, hogy „fúrnák” egymást, 
akár PSD-s, akár PNL-s vagy más 
tisztségviselővel találkozom. Nem 
éreztetik velem szemben azt, hogy 
gondjuk lenne azzal és távol tarta-
nák magukat tőlem, mert én az USR-
PLUS-hoz tartozom. Lehet, hogy 
ebben a személyes hozzáállásom is 
számít. Elvem, hogy elsősorban em-
berek vagyunk, és csak utána politi-
kusok. Szintén ugyanezzel az elvvel 
beszélgetek az RMDSZ vagy épp az 
MPP politikusaival is. Egyébként a 
párt egyetlen dolgot vár el tőlem: a 
törvényesség betartását. Előfordult, 
hogy egyes kérdésekben én kértem 
útmutatást Bukarestből, amire meg 
is kaptam a segítséget.

– Ezt a bejegyzésrészletet          
a Facebook-oldalán olvastam: 
„Munkaügyi találkozáson vol-
tam a Miniszterelnöki hivatalnál 
és találkoztam Sergiu Hossuval, 
a Miniszterelnöki hivatal veze-
tőjével. Többek között beszélget-
tünk néhány Hargita megyére 
jellemző sajátosságról, problé-
mákról és lehetséges megoldá-
sokról.” Konkrétabban mik ezek 
a jellemző sajátosságok, problé-
mák és megoldási lehetőségek? 

– Amikor az a bejegyzés szü-
letett, nem csak Sergiu Hossuval 
találkoztam. Aznap öt minisztéri-
umban jártam. Elmondtam, milyen 
problémákkal találkoztam, ame-
lyekre megoldást várnak Hargita 
megyében. Úgy látom, a legfőbb 
probléma a megyében, amellyel 
minden önkormányzat küszködik, 
a földtulajdon rendezésének kérdé-
se, a 18-as törvénytől kezdve.

Folytatás a  7 .  o ldalon  

Szabó Zsolt prefektusi teendői 
mellett román nyelvet oktat 
heti néhány órában az egyik 
gyergyószentmiklósi iskolában
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Romántanár és prefektus
Szabó Zsolt két hónapja látja el a kormánymegbízotti feladatkört




