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Bukarest, 2016. január 22. - A magyar kultúra napja alkalmából Sepsiszentgyörgyön
bemutatták a Székelység története című, oktatási segédanyagként is használható kötet
második, javított kiadását
- közölte pénteken a Kovászna megyei
tanács sajtóirodája.
A székelyföldi történelemtanárokból és történészekből álló 11 tagú szerkesztőbizottság már
az első, 2012-es kiadást is úgy állította össze, hogy a székelység múltját választható tantárgy,
vagy történelemköri foglalkozás keretében tanuló hatodik-hetedik osztályos tanulók számára
tankönyvként is megfeleljen, ugyanakkor kézikönyvként bármelyik korosztály számára hasznos
olvasmány legyen.
A "székely történelemkönyv" megjelenése akkor magyarellenes médiahisztériát váltott ki
Románában, a bukaresti oktatási tárca pedig közölte: tankönyvként nem használható, mert azt
a tárca nem láttamozta.
Az Erdélyi Művészeti Központban tartott könyvbemutatón a jelenlévő szerkesztők elmondták:
az első kiadás példányait nagy gyorsasággal kapkodták el, a második, javított kiadást pedig a
szakma - pedagógusok és történészek - észrevételei alapján készítették elő. A Székelység
története című kötetet a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont adta ki a Hargita és
Kovászna megyei tanács közös projektjeként.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, köszöntőjében arról beszélt: amikor sok
székely fiatal külföldön keresi boldogulását, fontos, hogy megismerhessék Székelyföld
történelmét.
"Ott van a céhes város, Kézdivásárhely esete, ahonnan egykor a fiatal mesterjelöltek elmentek
szakmát tanulni, ajánlólevelet szerezni, és utána visszajöttek. Ezzel a tankönyvvel ezt akarjuk
elérni: ha elmennek fiataljaink, ha kilépnek Székelyföldről, később jöjjenek haza, hogy
tudásukat itt kamatoztassák. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk
számukra, ahova érdemes hazaköltözni" - idézte a közlemény a Kovászna megyei tanács
vezetőjét.
Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke elmondta, nem titkolt szándékuk, hogy a
könyvet románul is megjelentessék.
"Mi tanultuk a románok történelmét és ismerjük is azt: úgy gondolom, hogy lehetőséget kell
teremtenünk a román fél számára is, hogy megismerhesse a mi történelmünket" - magyarázta.
Borboly Csaba hozzátette: a magyar kormány segítségének köszönhetően a Székelység
története nemsokára világszerte elérhető lesz interneten is.
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