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Felháborító esetek és elgondolkodtató kér-
dések jutnak az ember eszébe, ha akár fe-
lületesen rápillant mindarra, ami az egész-
ségügyben történik mostanság. Vegyünk 
most csak két dolgot, bár nyilván ha tüze-
tesebben megnéznénk, hosszan lehetne 
folytatni a sort.

Vérlázító, hogy megtörténhet: táblabíró-
sági döntés alapján nyugodtan és zavartala-
nul gyakorolhatja állami egészségügyi intéz-
ményekben orvosi szakmáját a sikkasztás-
sal gyanúsított kolozsvári urológus. Ha vala-
kinek elkerülte volna a figyelmét a hónapok-
kal ezelőtt kirobbant botrányos ügy: arról az 
orvosról van szó, aki tizenegy éven keresztül 
több személlyel együtt 5,16 millió lejjel káro-
sította meg az állami intézmény költségve-

tését saját magánklinikája javára. Ráadásul 
úgy, hogy egész bűnbanda működött az ál-
lam pénzén: rengeteg politikus és befolyá-
sos személyiség tudott a törvényellenes te-
vékenységről, sőt ki is vették a részüket eb-
ből. Az már csak hab a tortán, hogy az illető 
összejátszott gyógyszergyártó és -forgalma-
zó cégekkel. Még csak fel sem lehet mérni, 
mennyi csúszópénzt zsebelt be, és mit ad Is-
ten, mindezek ellenére feloldják házi őrizetét, 
és mehet vissza az állami kórházba tovább 
dolgozni! Ezek szerint minden jel arra utal, 
hogy Romániában simán szemet lehet huny-
ni ekkora mértékű törvénytelenségek fölött 
is. (Egyébként nem ritka nálunk felé, hogy a 
szálkát észreveszi az igazságszolgáltatás, a 
gerendát pedig feledi.) A minden évszakban 

háborítatlanul virágzó korrupció országában 
mérget vehetünk arra, nem ez az egyetlen 
eset. Felmerül a kérdés: vajon mikor követke-
zik már be, hogy nem sikkaszthatnak és ural-
kodhatnak nyugodtan azok, akik üzletnek te-
kintik a kiszolgáltatott, kétségbeesett páci-
ensek életét és egészségi állapotát?

Most nézzük a betegek szempontjából a 
dolgot: ők bizony tehetetlenek. Amikor két-
ségbeesett helyzetben van az ember, min-
den valószínűség szerint igyekszik a föld fe-
nekéből is előkeríteni azt az összeget, amit 
az orvos kiszab a gyógyulásért. És itt jöhet 
szóba az egészségügy jelenlegi történései-
nek másik fontos szegmense. Hírlik, hogy a 
kormány ígéretei szerint nemsokára számot-
tevően megemelkedik az egészségügyben 

dolgozók bére. De mivel soha nem ilyen egy-
szerűek a dolgok, a béremelés nem vonatko-
zik mindenkire egységesen, és nem is biztos, 
hogy úgy lesz, ahogyan azt ígérgették. Ha 
egyáltalán valóban bekövetkezik, hogy jelen-
tősen többet keresnek majd az egészségügyi 
alkalmazottak, felmerül a kérdés: vajon mi 
lesz a hálapénzzel? A hosszú idő óta bevált, 
meggyökeresedett, a mentalitásunkban ott-
honosan működő gyakorlat továbbra is ér-
vényben lesz? Vajon szemrebbenés nélkül el-
veszi (vagy elkéri) a csúszópénzt a 2400 lejt 
kereső betegtől a főorvos, akinek majd több 
mint tízezer lej lesz a bére? És a páciens szá-
mára továbbra is természetes lesz, hogy bo-
rítékot kell csúsztatni a fehér köpeny zsebé-
be, különben nem gyógyul meg? 

De mi lesz a hálapénzzel?
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A rendfenntartók szerint idén nem éri retorzió az Erdély-zászlóval felvonuló résztvevőket a kincses városban

Kokárdát tűz a magyarság a nemzeti ünnepen

Tegnap a rendfenntartó szervek 
arról tájékoztatták a március 
15-ei kolozsvári ünnepség szer-

vezőit, hogy idén semmilyen retorzió 
nem éri az Erdély-zászlóval felvonu-
ló résztvevőket a kincses városban. 
Korábban a csendőrség pénzbírság-
gal sújtotta a lobogóval ünneplőket. 

Az RMDSZ kolozsvári szerveze-
tének közleménye szerint a márci-
us 15-ei rendezvénysorozatot előké-
szítő utolsó egyeztetésre került sor 
tegnap a csendőr-főkapitányság ko-
lozsvári székhelyén a főszervező – a 
szövetség kincses városi szerveze-
te – és a rendfenntartó szervek ve-
zetői között. A megbeszélésen jelen 
volt Fancsali Ernő, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) helyi elnöke 
is, aki tavaly bírságot kapott az Er-
dély-lobogó miatt. Az RMDSZ tájé-
koztatása szerint az elmúlt évek-
ben történt kellemetlen incidensek 
megelőzésére sikerült minden vita-
tott kérdést tisztázni a találkozón, 
és konszenzusos álláspontot alakí-
tottak ki „a vonatkozó törvényes elő-
írások értelmezésében”. A csendőr-
ség illetékesei arról biztosították a 
szervezőket, hogy semmilyen retor-
zió nem éri idén az Erdély-zászlóval 
felvonuló résztvevőket a rendfenn-
tartó erők részéről.

„Ilyenformán minden feltétele tel-
jesül a méltóságteljes ünnepnek” –  
írta tegnapi Facebook-bejegyzésében 
Fancsali Ernő, aki a tavalyi inciden-
sekre utalva megjegyezte, remé-
li, hogy idén a szervezők részéről is 
nagyobb lesz az odafigyelés. Fan-
csali egyébként a közösségi portá-
lon mindenkit arra biztatott, hogy 
bátran használják a nemzeti és re-
gionális jelképeket a kolozsvári ren-
dezvényen. 

Mint ismeretes, az RMDSZ által 
szervezett március 15-ei kolozsvá-
ri rendezvényen a csendőrség tavaly 
megbírságolt négy, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárthoz (EMNP) kötődő sze-
mélyt, akik a történelmi Erdély ma 
Romániában nem hivatalos zászla-
jával vonultak a tömegben. A csend-
őrség előbb a felvonulás RMDSZ-es 
szervezőit szólította fel, hogy távolít-
sák el az Erdély-zászlókat a tömeg-
ből, majd amikor az Erdély-zászló-
val vonulók elutasították a távozást, 

a csendőrség összesen 1500 lej ér-
tékben rótt ki rájuk bírságot. Ezeket 
a büntetéseket a kolozsvári bíróság 
tavaly valamennyi esetben érvény-
telenítette.

A kincses városban egyébként ma 
este 18.30-tól gálaműsorra kerül sor 
a nemzeti ünnep alkalmával a ma-
gyar operában, amelynek keretében 
ünnepi beszédet mond Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes. Holnap, 
mint minden évben, idén is a Protes-
táns Teológiai Intézet előtt kezdődik 
az ünnepség, ahonnan 11 órakor in-
dul a díszfelvonulás a Szent Mihály-
templom felé. Az ünneplők ezúttal új 
útvonalon, a Bocskai (Avram Iancu) 
térről a Deák Ferenc (Eroilor) utcán 
át érkeznek el Bem József emléktáb-
lájához, ahol koszorút helyeznek el. 
A Szent Mihály-templomi ökumeni-
kus istentiszteletet követően ünne-
pi műsorra kerül sor, melynek ke-
retében beszédet mond Oláh Eme-
se, Kolozsvár alpolgármestere és 
Kónya-Hamar Sándor egykori parla-
menti képviselő, illetve fellép a To-
kos zenekar.

Az RMDSZ egyébként idén Szat-
márnémetiben tartja közpon-
ti rendezvényét, ahol a résztvevők 
16.45-kor megkoszorúzzák a Pe-
tőfi-szobrot, majd huszári és fú-
vószenekar kíséretével a régi vá-
rosközponti parkba vonulnak, ahol 
17.30-kor felavatják gróf Széchenyi 
István szobrát. Az este folyamán, 19 
órától Pelyach István, a Szegedi Tu-
dományegyetem tanára, az Országos 
Széchenyi Társaság társelnöke tart-
ja meg történelmi előadását a Szat-
márnémeti Északi Színházban. Az 
ünnepséget a nagyváradi Sziglige-
ti Színház Honnan és hová című mű-
sora zárja.

Marosvásárhelyen holnap 16 órá-
tól a Székely vértanúk emlékművénél 
zajlik a hagyományos megemlékező 
ünnepség, amelynek keretében töb-
bek között felszólal L. Simon László, 
a Fidesz–KDNP országgyűlési kép-
viselője is. A Maros megyei RMDSZ 
szervezésében 18 órától a Kultúrpa-
lota nagytermében kerül sor az ötö-
dik Könyv és gyertya díjátadó gálára. 

A forradalom és szabadságharc 
emlékére szervezett idei sepsiszent-
györgyi ünnepség díszmeghívott-

ja Lázár János miniszterelnöksé-
get vezető miniszter lesz, aki beszé-
det mond a 16 órakor kezdődő főtéri 
rendezvényen. Az ünnepség idén is a 
cserkészek és a hagyományőrző hu-
szárok bevonulásával kezdődik. Es-
te a Georgius és a Csíki kamaraze-
nekar közös ünnepi hangversenyé-
re kerül sor. 

Csíkszeredában a köztéri ünnep-
ség 16 órakor kezdődik Gál Sándor 
szobránál, ahonnan a koszorúk el-

helyezése után a Csíkszentsimoni 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Csík-
széki Mátyás Huszáregyesület lo-
vas huszárai vezetésével a részt-
vevők átvonulnak a Vár térre, ahol 
ünnepélyesen felvonják a székely 
lobogót. Ezt követően a Székelyföl-
di Magyar Szablyavívó Iskola tag-
jai az 1848-as szabadságharcban 
használt harctechnikákat mutat-
nak be. Székelyudvarhelyen hol-
nap 12 órakor, a huszárok felvonu-

lásával kezdődik az ünnepség a vá-
ros főterén, majd Soltész Miklós, a 
magyar kormány egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkára tol-
mácsolja Orbán Viktor miniszter-
elnök üzenetét. Délután 16 órakor 
kezdődik a Tomcsa Sándor Szín-
ház Forradalom.ma 2.0 című ünne-
pi programja. 
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Erdély-szerte megünnepli március 15-ét a magyarság: 

a magyar pártok, történelmi egyházak, önkormány-

zatok és helyi civil szervezetek megemlékezések, ko-

szorúzások, ünnepi műsorok százait rendezik holnap, 

a szabadságharc 170. évfordulóján. 

Közleményben szólította fel a Kovászna megyei pre-
fektúra Sepsiszentgyörgy önkormányzatát, hogy min-
den magyar zászló mellé tűzzenek ki egy román lobogót. 
A kormányhivatal szerint törvénybe ütközik, hogy a vá-
ros központját tegnap Magyarország zászlóival díszítették 
fel. Felszólították a polgármesteri hivatalt, hogy tartsák 
be a 1994/75-ös számú törvényt, amely Románia zászló-
jának kitűzését szabályozza. Emlékeztetnek, a jogszabály 
7-es cikkelyében az áll, más állam lobogóját csak a román 
nemzeti zászló kíséretében lehet kitűzni hivatalos állami 
látogatások, ünnepségek és nemzetközi találkozók alkal-
mából. Felszólították a sepsiszentgyörgyi önkormányza-
tot, hogy március 14-ig alkalmazzák a törvényt, különben 
szankciókra számíthatnak. A sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat tegnap szintén közleményben tisztázta: a márci-
us 15-ei rendezvény díszszónoka Lázár János, Magyaror-
szág miniszterelnökségét vezető miniszter, az ő fogadásá-
ra, kizárólag hivatalos látogatásának napján fogják kitűz-
ni Románia zászlója mellé Magyarország zászlóját. A köz-
lemény szerint a holnapi megemlékezésre készülve a vá-
rosközpontot magyar nemzeti színű szalagokkal, a főteret 
magyar nemzeti zászlóval, illetve néhány utcát kokárdával 
díszítettek. Az említett szimbólumok egyike sem Magyar-
ország hivatalos zászlója, ugyanis a magyar nemzeti zász-
ló nem azonos Magyarország zászlójával. „170 éve ünne-

peljük március 15-öt Erdélyben, Székelyföldön. 1989 óta 
minden évben kihelyezzük a nemzeti szimbólumokat. Úgy 
tűnik, hogy idén, a centenárium évében egyesek még ezt 
a jogunkat is elvitatnák” – fogalmazott a felszólítás kap-
csán Antal Árpád polgármester. Közben a közösségi olda-
lon többen gúnyosan vagy éppen felháborodva tették szó-
vá, hogy Sepsiszentgyörgy főterét olasz nemzeti színekkel 
díszítették, a kovácsolt vas oszlopokra függőlegesen el-
helyezett magyar nemzeti színű szalagnak ugyanis a felső 
sávja zöld. A városháza a félreértések tisztázása céljából 
közleményében arról tájékoztatott, hogy a magyar szim-
bólum nem zászló, nem lobogó, hanem magyar nemzeti 
színű szalag. Szekeres Attila sepsiszentgyörgyi heraldikus, 
az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a 
Román Tudományos Akadémia Országos Címertani, Ge-
nealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált címer-
grafikus pontosítására hivatkoznak, aki a Háromszék na-
pilap Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét: „Ez nem 
zászló és nem lobogó! Ez kifeszített magyar nemzeti szí-
nű szalag. A sorrend megfelelő, mert ha az oszlopon fel-
felé fordítjuk, helyes sorrendben kiadja a magyar nemze-
ti zászló összetételét: piros-fehér zöld. Ismétlem, ez nem 
zászló és nem lobogó” – írja a heraldikus.

Bíró BlanKa

Kovászna megyei prefektus: helyezzenek ki román zászlót a magyar mellé!

Szemet szúrtak a nemzeti szimbólumok Sepsiszentgyörgyön. A prefektúra bírsággal fenyegetőzik

Fotó: Bíró BlanKa




