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„Dragnea és Tăriceanu Romániá-
ja minden eddiginél távolabb áll 
az egyesült Európától” – jelentet-
te ki tegnap Nagyváradon Tőkés 
László EP-képviselő az Európa 
és Románia – Kézdivásárhelytől 
az Úz völgyéig szimbolikus címet 
kapott sajtótájékoztatóján.

 » KRÓNIKA

S úlyos diszkriminációk és provo-
kációk áldozata a romániai ma-
gyarság – állapította meg teg-

nap Tőkés László európai parlamenti 
képviselő. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke az Európa és Románia – 
Kézdivásárhelytől az Úz völgyéig szim-
bolikus címet kapott nagyváradi sajtó-
tájékoztatóján kijelentette: miközben 
Bukarest EU- és NATO-tagsággal, vala-
mint az uniós soros elnökségével és a 
románság európai elkötelezettségével 
dicsekszik, Klaus Johannis államfő pe-
dig a pápa előtt felsőfokon nyilatkozik 
Románia példamutató kisebbségpoli-
tikájáról, aközben a magyar kisebbség 
egyes vezetői börtönben ülnek bizo-
nyos kirakatperek nyomán, a magyar 
háborús hősök sírjait meggyalázzák, a 
magyar orvos- és gyógyszerészképzést 
felszámolják, a pápa csíksomlyói mi-
seruhájára varrt magyar feliratot leta-
kartatják, a magyar nemzeti jelképeket 
üldözik, a közösség anyanyelvhaszná-
latát korlátozzák. Vagyis se szeri, se 
száma a magyarellenes megnyilvánu-
lásoknak és intézkedéseknek a balkáni 
országban – mondta az EP-képviselő a 
sajtóirodája által lapunkhoz eljuttatott 
közlemény szerint. „Dragnea és Tări-
ceanu Romániája minden eddiginél 
távolabb áll az egyesült Európától. 
A jogállamiság siralmas hazai helyzete 
méltán vonta magára az EU – a bizott-
ság és a parlament – szigorú elmarasz-
talását” – fogalmazott Tőkés László. 
A romániai folyamatokat elemezve az 
EMNT elnöke a lezajlott európai par-
lamenti választások „visszásságairól” 

is szólt: a kormányzó román pártok 
kudarcairól és „a velük cinkosságot 
vállaló RMDSZ évek óta tartó hintapo-
litikájáról”, amelyek szerinte nemcsak 
a román néptömegek, hanem az itteni 
magyarság kiábrándultságának oko-
zói is. Tőkés úgy véli: ha Orbán Viktor 
nem áll be a szövetség kampányába, 
és a román nacionalisták úzvölgyi 
magyarellenes provokációja nem kelt 
veszélyérzetet a székelyekben, akkor a 
szervezet meg sem tudta volna ugorni 
a bejutási küszöböt.

A sajtótájékoztatón részt vevő Cso-
mortányi István, az Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke hasonló következte-
tésre jutott az EP-választások ered-
ményeinek elemzése során, megál-
lapítva ugyanakkor, hogy „a teljes 
magyar összefogás elutasításával az 
RMDSZ vízválasztóhoz érkezett: már 
nem tudja megszólítani a romániai 
magyar közösség egészét, különösen 
nem az interetnikus városi közegben 
élőket és a fi atalokat”. Az úzvölgyi 

fejlemények kapcsán a román köz-
igazgatási és bűn üldözési illetékesek 
által alkalmazott kettős mércét kár-
hoztatta, és emlékeztetett: az EMNP 
az igazságszolgáltatáshoz fordult a 
nemzeti közösségünket ért súlyos sé-
relmek miatt.
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Kártyavár

„Korántsem sikertörténet”, „napokra leállt”, „ismét 
akadozik a működése”. Évek óta sűrűn olvashatóak 
hasonló címek a híradásokban az egészségügyi kár-
tyáról, az egységes informatikai rendszerről, amely 
kapcsolatot hivatott teremteni a gyógyító, az egész-
ségbiztosító és a páciens között. És hosszú évek óta 
panaszkodnak orvosok, betegek, hogy akadozik, mű-
ködésképtelen a 2012 óta bevezetett szisztéma. Nos, 
olyasfajta csodára nem számíthatunk Romániában, 
hogy egyszer csak olajozottan működni kezdjen egy 
olyan informatikai rendszer, amelyre több millió eurót 
költött az állam. Bár már senkit sem lep meg, jogosan 
szül felháborodást az érintettek körében, hogy ez a 
működésképtelenség akadályozza a betegek kezelé-
sének folyamatát, a receptek kibocsátását, meghosz-
szabbítja a páciensek várakozási idejét, nehezíti az 
orvosok munkáját. Mindez történik abban a romániai 
egészségügyben, amelyre a sűrű minisztercserék mel-
lett hosszú idő óta jellemző, hogy amúgy sincs köszö-
nőviszonyban a gördülékenységgel, a legtöbb esetben 
nem tartja szem előtt a betegek érdekeit, és amelyben 
az orvos-páciens kapcsolat gyakorta csupán számok-
ban kifejezett interakció: nélkülözi az ember-ember 
közti, a gyógyulást hatékonyan szolgáló kommuniká-
ciót. Számok sorjáznak a leleteket összegző papíron, 
számokban, pénzösszegben kifejezett hála vándorol 
az orvosi köpeny zsebébe, és így tovább.

De térjünk vissza az egészségügyi kártyához. „A tel-
jes összeomlás szélén áll a háziorvosok által használt 
informatikai rendszer, kérjük a problémák haladékta-
lan megoldását” – közölte a minap a Háziorvosok Or-
szágos Szövetsége, amely szerint nap mint nap „egyre 
nagyobb kínt” jelent eleget tenni orvosi kötelességük-
nek, mindennek a negatív következményeit pedig 
elsősorban a betegek érzik meg, hiszen egyre hosz-
szabb a várakozási idő a rendelőkben. „Türelmünk, 
tűrőképességünk határára értünk mi is, a betegek is. 
Meghallgat egyáltalán bennünket valaki?” – tette fel a 
kérdést egy háziorvos.

Az egészségügyi kártyák rendszere összeomlik, 
mint az igazi kártyavár, működésképtelensége pedig 
csak a jéghegy csúcsa. Bátran kimondható, hogy a 
rendszer egészére jellemző a domináns bürokrácia, 
a betegekkel szemben tanúsított méltánytalanság, 
az orvosok munkáját akadályozó, áthidalhatatlan 
problémákat okozó rendszerhibahalmaz. A háziorvo-
sok május 10-étől elkezdték jegyekkel osztályozni az 
informatikai rendszer működését, mondani sem kell, 
hogy a legtöbb napon gyenge minősítést osztogat-
tak. Jó kérdés, hogy a nagy hatalmú minisztériumnál 
elérnek-e mindezzel valamit, és belátható időn belül 
zökkenőmentessé válik-e a rendszer. A betegeket 
nem kérdik, ők nem osztogathatnak minősítést, nem 
adhatnak jegyet sem az informatikai rendszernek, 
sem az egészségügyi ellátásnak, ők csak várakoznak, 
ha pedig sorra kerülnek, hálálkodnak. De ha minősí-
tenének vagy egyáltalán minősíthetnének is, ugyan ki 
venné fi gyelembe?
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Úzvölgyi helyzetkép. Tőkés László: súlyos diszkriminációk és provokációk 
áldozata a romániai magyarság

Kelemen Hunor pontosította a Románia igazi arcáról szóló kĳ elentését

Kelemen Hunor szerint félreértelmezték nyilatkozatát, miszerint az úzvölgyi temetőnél történtek megmutatták Románia 
igazi arcát, ő ugyanis nem az ország lakosságára gondolt, amikor ezt mondta, hanem arra, hogy az illetékes hatóságok 
nem tettek eleget kötelességüknek. „Kicsit félreértelmezték azt a nyilatkozatomat, amelyben Románia igazi arcáról be-
széltem. Én nem a román emberekre gondoltam, mert hiszen a románok között is nagyon sokféle ember van, akárcsak 
a magyarok, az olaszok vagy a németek között. Én arra értettem, hogy a román hatóságok, a központi hatóságok nem 
teljesítették a kötelességüket” – fogalmazott az RMDSZ elnöke a Digi24 televízió kedd esti műsorában. Kelemen leszö-
gezte, az általa vezetett alakulatnak „egyáltalán nem válik hasznára” az úzvölgyi temető körül kirobbant botrány, és a 
szövetség már április első felében szorgalmazta a helyzet rendezését, „az eredeti állapot visszaállítását”, az RMDSZ 
képviselői már akkor tárgyalásokat folytattak az ügyben Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnökkel, a Liberálisok és 
Demokraták Szövetségét vezető Călin Popescu-Tăriceanuval, Viorica Dăncilă miniszterelnökkel, valamint Carmen Dan 
belügyminiszterrel. „Azt a választ kaptuk, hogy nem létezik semmiféle engedély, valóban törvénytelenül zajlott az épít-
kezés. De mi ennél többet vártunk volna: közbelépést, a munkálatok leállítását, a rend visszaállítását. Mert ott nemcsak 
az ország törvényeit szegték meg, hanem nemzetközi megállapodásokat is” – hangoztatta. Kelemen Hunor szerint múlt 
héten a közösségi oldalakon látni lehetett, hogy mozgósítás zajlik, és az RMDSZ kérte a kormány képviselőitől, a hősök 
napján ne engedjék be a temetőbe a szélsőséges szervezetek képviselőit, Carmen Dan belügyminisztertől azonban azt 
a választ kapták, hogy nemzetközi temetőről lévén szó, nem tilthatják meg senkinek, hogy részt vegyen az új keresz-
tek felszentelésén. „Én nagyon jó véleménnyel vagyok a román csendőrségről. Ha a csendőrség akarja, ha parancsba 
kapja, képes megállítani 400 embert is, és 4000 embert is. Főleg abban a völgyben. Ez attól függ, milyen parancsot 
kapnak. De ők csak ültek a buszokban, nem léptek közbe” – tette hozzá Kelemen. A szövetségi elnök nyomatékosította, 
az RMDSZ már a kezdetektől javaslatot tett a probléma megoldására. „Ki lehet terjeszteni a temetőt, ki lehet alakítani 
egy új parcellát, ha ott akarnak emléket állítani a román hősöknek. Nincs ezzel semmi probléma. Van hely mindenki-
nek, de egymás mellett, nem egymáson” – fogalmazott Kelemen. Eközben tegnap a magyarországi Mi Hazánk Mozga-
lom képviselői A halott katona többé nem ellenség feliratú, magyar nemzeti színű zászlóval letakart koporsót helyeztek 
el a budapesti román nagykövetség bejárata előtt. Az ellenzéki párt szerint szükségessé vált a magyar–román alap-
szerződés felülvizsgálata az úzvölgyi katonatemető meggyalázása nyomán. Novák Előd alelnök úgy véli, a diplomáciai 
szabályokat felrúgó román nagykövetet ki kellene utasítani Magyarországról.

Temetődúlás: feljelentést tett az MPP

Összesen nyolc bűncselekmény kivizsgálását kéri a 
Magyar Polgári Párt az úzvölgyi katonai temetőnél június 
6-án történtekkel kapcsolatban. Az ismeretlen elkövetők, 
a Nemzet Útja (Calea Neamului) Egyesület, az Új Jobboldal 
(Noua Dreaptă) párt, valamint Cosmin Toma, Dormán-
falva polgármestere, Jean-Adrian Andrei, Hargita megye 
prefektusa és Carmen Dan román belügyminiszter elleni 
feljelentést Mezei János pártelnök nevében nyújtotta be 
a szervezet tegnap a gyergyószentmiklósi ügyészségen. 
A beadványban erőszak, dulakodás, rongálás, hatóság 
elleni erőszak, hivatali visszaélés, hivatali mulasztás, 
uszítás és sírgyalázás miatt kérik az említett személyek, 
szervezetek büntetőjogi felelősségre vonását. Bizonyí-
tékként mellékelték a június 6-i úzvölgyi történésekről 
készült fotók, videók, illetve az esemény szervezését, 
előkészítését igazoló dokumentumok interneten elérhető 
változatát. Mezei János szerint fennáll a veszélye annak, 
hogy a hatóságok elbagatellizálják az ügyet, ezért mutat-
nak rá, milyen sokféle törvénysértés történt.

Bukarest tárgyalna

A román védelmi minisztérium 
tárgyalást javasolt Magyarország-
nak a katonai temetők, kifejezet-
ten az úzvölgyi sírkert ügyében, 
a megbeszélésre a június 24. és 
28. közötti időszakot jelölte meg 
tegnap kiadott közleményében. 
A dokumentum szerint a román 
fél által javasolt megbeszélést 
a román minisztérium részéről 
a Hősök Emlékének Országos 
Hivatala (ONCE), magyar részről a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
szakemberei folytatnák le.




