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Mindössze pár nap leforgása 
alatt is jelentős érdeklődés mu-
tatkozik a Ferenc pápa júniusi 
csíksomlyói látogatásán való 
részvételre feljogosító regisztrá-
ció iránt. A szervezők minden-
kinek a csoportos regisztrációt 
ajánlják.

 » ROSTÁS SZABOLCS

B ár túl sok konkrét számadatról 
egyelőre nem áll módjukban 
beszámolni, a szervezők sze-

rint számottevő érdeklődés övezi a 
Ferenc pápa június elsejei csíksom-
lyói miséjére történő előjegyzést. Mint 
ismert, a Pontifex.ro honlapon kell 
bejelentkezniük mindazoknak, akik 
szeretnének részt venni a szentatya 
június elsejei miséjén a csíksomlyói 
Nyeregben, a március elsején meg-
kezdődött regisztráció a hónap végéig 
tart. Oláh Zoltán kanonok, a pápaláto-
gatás sajtófelelőse hétfőn a Króniká-
nak elmondta, már péntek óta sokan 
regisztráltak a honlapon, ugyanakkor 

sokan tettek fel konkrét kérdéseket a 
pápalátogatással, az eseménnyel kap-
csolatos tudnivalókról.

Bodó Mártától, a pápalátogatást 
előkészítő sajtóbizottság munkatársá-
tól megtudtuk, folyamatos az online 
regisztráció, valamint az érdeklődés 
a történelmi esemény iránt, és bár a 
honlap nem fagyott le, az előjegyzés 
megkezdődése óta eltelt napokban 
volt olyan pillanat, amikor a „roham” 
alaposan megviselte a rendszert. Kö-
zölte, eddig mintegy háromszáz körüli 
a regisztrált csoportok száma, ugyan-
akkor már eddig mintegy hetven levél 
érkezett a honlapon feltüntetett pos-
tafi ókba, amelyben a hívek egyrészt 
megköszönik a katolikus egyházfő 
romániai apostoli körútjának székely-
földi állomásán való részvétel lehető-
ségét, ugyanakkor további informáci-
ókat kérnek. „Bár csoportos és egyéni 
regisztrációra egyaránt lehetőség van, 
több szempontból – például utazás, 
szervezettség – előnyt fognak élvezni 
a csoportok, ezért ezt a jelentkezési 
formát ajánljuk mindenkinek. Akár-
csak azt, hogy lehetőleg tömegközle-
kedési eszközökkel jöjjenek Csíksom-

lyóra” – hangsúlyozta Bodó Márta, 
utalva többek között arra, hogy május 
31-től már csak az engedéllyel rendel-
kező, csoportokat szállító gépkocsik 
juthatnak be Csíkszeredába. A Keresz-
tény Szó kulturális havilap főszerkesz-
tője közölte, sokan tesznek fel kérdé-
seket nekik Magyarországról is, és 
ezekre mind válaszol a sajtóbizottság, 
amelynek bővítették a létszámát.

Egyébként a plébániákon már jó-
val az online regisztráció elindítása 
előtt megkezdődött a Ferenc pápa 
csíksomlyói miséjére elzarándokol-
ni kívánó hívek összeírása. Ez még 
nem jelenti a hivatalos előjegyzést, 
ezzel az egyháznak az volt a szándé-
ka, hogy előzetes képet kapjon arról, 
nagyságrendileg mekkora tömegre 
számítson Csíksomlyón, és ennek 
alapján alakíthassa ki a hegynyereg-
be tervezett ún. szektorokat. Külön-
ben valamennyi regisztrált személy 
e-mailben kap vonalkódos belépőt, 
amelyet ki kell nyomtatnia, és amely 
nélkül nem juthat be arra a több mint 
tízhektáros védett területre, amelyet a 
csíksomlyói hegynyeregben biztonsá-
gi okokból elkerítenek a hatóságok.

 » KISS JUDIT

Továbbra is vannak orvosok, akik 
csúszópénzt fogadnak el a bete-

gektől annak ellenére, hogy jelentős 
mértékben nőtt a fi zetésük – jelentet-
te ki a DigiFM rádiónak Raed Arafat 
belügyi államtitkár. „Én államtitkár-
ként kevesebbet keresek, mint egy 
fi atal szakorvos, aki nemrég végezte 
el az egyetemet: ezeknek az orvosok-
nak a fi zetése 13 ezer lejnél kezdődik. 
Ehhez hozzáadódnak az ügyeletek, 
úgyhogy vannak kollégák, akik akár 
20 ezer lejt is keresnek havonta” – 
fogalmazott a belügyi illetékes. Az 
egészségügyi szakember nyilatkoza-
tában arra is kitért, hogy véleménye 
szerint akárcsak Nagy-Britanniában, 
Romániában is az lenne a normális, 
ha az orvos megelégedne egy kis 

szimbolikus ajándékkal – egy csokor 
virággal, egy üveg itallal. De azt is 
csak akkor lenne szabad elfogadnia 
a betegtől, ha már meggyógyult, és 
kiengedték a kórházból. Arafat elis-
merte, Romániában nagyon nehéz 
megszabadulni a paraszolvencia 
gyakorlatától, tekintve, hogy egyes 
orvosok a jelenlegi fi zetésüknél na-
gyobb összegnyit gyűjtöttek össze 
csúszópénzből. Sorina Pintea egész-
ségügyi miniszter az utóbbi hóna-
pokban többször beszélt nyilatko-
zataiban a kenőpénz gyakorlatáról. 
„Azt hiszem, a vérünkben van, hogy 
elmegyünk az orvoshoz, és borítékot 
adunk neki. Mindenki ezt teszi. Ne 
adjunk többet” – mondta Pintea egy 
orvosi szaktanácskozáson. Egyéb-
ként arra is akad példa, hogy az or-
vosok nem fogadják el a pénzt a be-

tegektől. A román sajtó a napokban a 
Szatmár megyei PresaSM hírportálra 
hivatkozva arról írt: egy nagykáro-
lyi orvos nem fogadta el, hogy egy 
nyugdíjas nő pénzt adjon át neki 
borítékban. „Nem tudom elfogadni 
a fi gyelmességét, hiszen nekem jó-
val nagyobb a fi zetésem, mint az ön 
nyugdíja. Higgye el, az én munkámat 
méltányosan megfi zetik” – idézte a 
szatmári hírportál az orvost, amely-
nek esetéről egy szemtanú számolt 
be az újságnak. Nemrég egyedülálló, 
a csúszópénz visszaszorítását célzó 
kezdeményezésként vezették be a 
zilahi megyei sürgősségi kórházban, 
hogy az intézmény osztályain perse-
lyeket helyeztek el, ide dobhatnak 
pénzt a páciensek ahelyett, hogy az 
orvosok és asszisztensek zsebébe 
csúsztatnák.
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Pofonterápia-mentes
EP-választást

Az európai parlamenti választások romániai esélyeit 
taglaló egyik Facebook-csoportban egy liberális világ-
nézetű magyar értelmiségi teljes mellszélességgel az 
USR + PLUS listáját ajánlja bizonyosságként arra, hogy 
ennél jobb társaságot senki nem kínál. Egy közismert 
erdélyi egyetemi tanár arról ír, hogy kiábrándult az 
RMDSZ-ből, amiért az a román szociáldemokraták sze-
kerét tolja tűzön-vízen át, tehát nem fog rájuk szavazni. 
Egy másik bejegyzés írója az erdélyi magyar pártok kö-
zötti marakodást hozza fel okként arra, miért nem megy 
el voksolni. Ezt a három hozzászólást szokásos reggeli 
internetes barangolásom során seperc alatt szúrtam 
ki, de naponta akár többtucatnyi ilyen véleményt is 
összegereblyézhetnék az erdélyi magyar politikából 
kiábrándultak részéről. Persze ez nem újdonság – évek 
óta elég népes azok tábora, akik a közélettől megcsö-
mörölve nem szavaznak –, folyamatos létszámbeli 
fogyásunk újabb adatai azonban sok jót nem ígérnek 
azok számára, akik az elmúlt harminc esztendő erdélyi 
magyar választói rutinjában bízva a megszokott forga-
tókönyvekben hisznek.

Mindeközben a hivatalos erdélyi magyar politiká-
ban nem látom nyomát különösebb aggodalomnak, 
hogy a májusi EP-választásokon az RMDSZ ne lépné 
át az ötszázalékos küszöböt. A szövetség vezetői el-
viekben nyitottak a másik két erdélyi magyar politikai 
alakulattal folytatandó tárgyalásokra, de a komp-
romisszumkészség minimális. Kívülálló számára is 
nehezen értelmezhető e tárgyalások tétje, ha a szö-
vetség nem ajánlja fel a – széles körű összefogással 
és mozgósítással megszerezhető – harmadik helyet a 
két kisebbik párt számára. Magától adódik a kérdés: 
miért kampányolnának fenntartások nélkül az MPP-
sek és a néppártosok egy olyan választási lista mel-
lett, amelyen embereik csak a „futottak még” kategó-
riájába kerülhetnek be?

Márpedig az EP-választások erdélyi magyar viszony-
latában létezik precedens az összefogásra. Annak 
ellenére, hogy Tőkés László volt református püspök 
és az RMDSZ csúcsvezetősége között már a kétezres 
évek elején annyira megromlott a viszony, hogy hosz-
szú évekig közös asztalhoz sem ültek – a két tábor 
között semmiféle „intézményi” párbeszéd nem folyt 
–, 2009-re RMDSZ-logó alatt mégis sikerült egy közös 
RMDSZ–EMNT-listát összehozni, amely kilencszázalé-
kos erdélyi magyar szavazói részvételt és három eu-
rópai parlamenti mandátumot hozott. Mondhatnánk 
persze, hogy két évvel korábban Tőkés László függet-
lenként jutott be az Európai Parlamentbe, és ezt a fegy-
vertényt legádázabb politikai ellenfeleinek is el kellett 
ismerniük. A közös lista imperatívusza azonban tíz év 
után még inkább létszükséglet. Mára annyiban más a 
helyzet, hogy kevesebb a magyar szavazó, emiatt egyre 
kivitelezhetetlenebb luxussá vált, hogy a három erdé-
lyi magyar politikai alakulat ne tudjon közös asztalhoz 
ülni és kiegyezni egymással. Amire igazából nem lehet 
mentség, mert a felvidéki negatív példa mindenki szá-
mára intő jel: a Magyar Közösség Pártja 2010-ben esett 
ki a pozsonyi parlamentből, és immár három ciklus óta 
hiába próbál oda visszakerülni. Időnként azt hallom és 
olvasom, hogy az RMDSZ-nek egy ilyen pofon kellene, 
hogy leüljön tárgyalni erdélyi magyar ellenfeleivel. Aki 
ebben reménykedik, az éppenséggel arról feledkezik 
meg, hogy a „pofonterápia” maga alá temethetné az 
erdélyi magyarság politizálását. A józan ész azt diktál-
ja, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani a bajt.

MAKKAY
JÓZSEF

VEZÉRCIKK

A Pontifex.ro honlapon regisztrálhatnak, akik részt kívánnak venni a szentatya csíksomlyói szentmiséjén
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Sokat keresnek, mégis elfogadják a hálapénzt

 » RÖVIDEN

Letartóztatták a rendőröket bántalmazó fi atalokat
Ittas állapotban berendezéseket rongáló, a vendégekkel 
erőszakosan fellépő fi atalokhoz riasztotta szombaton késő 
este egy balánbányai kocsma tulajdonosa a rendőröket – 
számolt be tegnap a Hargita megyei főkapitányság. A hely-
színre a helyi rendőrkapitányság közbiztonsági egységének 
két járőre vonult ki, a 24 éves L. A. és testvére, a 21 éves L. 
C. személyében azonosítva a garázdálkodókat. A hatósági-
ak felszólítására azonban nem csillapodtak a kedélyek, sőt 
a két férfi  a járőröknek esett, ütlegelve őket. A testvérpárt 
őrizetbe vették, vasárnap pedig a csíkszeredai bíróságon 
elrendelték harmincnapos előzetes letartóztatásukat.




