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Jogosnak nevezte a székelyföldi 
autonómiatörekvéseket tegnap 
Kolozsváron Luke Uribe-Etxe-
barria, a Baszk Nemzeti Párt 
szenátora. Tőkés László szerint 
az „európai nagyhatalmak és a 
Magyarország szétdarabolásából 
profi táló országok” azáltal tehet-
nék jóvá a száz éve történteket, 
ha a kisebbségekkel konzultálva 
biztosítanák számukra a kollek-
tív jogokat.

 » KRÓNIKA

S zékelyföld autonómiája mel-
letti elkötelezettségükről be-
széltek tegnap kolozsvári saj -

tótájékoztatójukon a székely szabad-
ság napja egészségügyi okokból le-
mondott marosvásárhelyi megmoz-
dulásának tervezett szónokai. Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke úgy vélte: ro-
mán nacionalista civil szervezetek 
a hatóságok közvetlen vagy hallga-
tólagos támogatásával szerveznek 
magyarellenes tüntetéseket Buka-
restben és Sepsiszentgyörgyön. „Ne 
hagyjuk napjainkban, hogy a romá-
nokat és a magyarokat egymás ellen 
fordítsák” – jelentette ki a politikus, 
hozzátéve: a magyarok a megbéké-
lés útján járnak, amikor az autonó-
miáért, a jogaikért harcolnak. Tőkés 
hozzátette: mind az EMNT, mind a 

Kárpát-medencei Autonómiatanács 
(KMAT) alapgondolata, hogy Tria-
nonra az autonómia a válasz.

A volt püspök szerint az „európai 
nagyhatalmak és a Magyarország 
szétdarabolásából profi táló orszá-
gok” azáltal tehetnék jóvá a száz 
éve történteket, ha a kisebbségekkel 
konzultálva biztosítanák számukra 
a kollektív jogokat és az autonómiák 
rendszerét a helyi sajátosságoknak 
megfelelően.

 Tőkés ugyanakkor szolidaritásá-
ról biztosította a Spanyolországban 
bebörtönzött katalán szabadság-
harcosokat. Luke Uribe-Etxebarria, 
a Baszk Nemzeti Párt szenátora 
felidézte a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) vezetőinek hét évvel ezelőtti 
baszkföldi látogatását, a székelyek 
és a baszkok akkori kapcsolatfelvé-
telét. A politikus jogosnak tartotta a 
székelyföldi autonómiatörekvéseket. 
Megjegyezte: az autonómia hatéko-
nyabb közigazgatást tesz lehetővé, 
a demokráciát és a jólétet szolgálja. 
Reményét fejezte ki, hogy a székely 
szabadság napján újabb lépést si-
kerül tenni Székelyföld területi au-
tonómiája felé. Azt is megjegyezte 
azonban, hogy a román és magyar 
nemzeti közösség békés együttélésé-
hez fontos az őszinte és folyamatos 
párbeszéd és a bizalom. Ezek képez-
hetik a problémamegoldás alapját. A 
baszk politikus pártja támogatásáról 
biztosította az SZNT által elindított 
európai polgári kezdeményezést, 
mely a nemzeti régiók ügyét hivatott 

szolgálni. Úgy vélte: azoknak a régi-
óknak is hozzá kellene férniük az EU 
pénzforrásaihoz, amelyeket kultu-
rális, nyelvi, vallási szempontok kü-
lönböztetnek meg szomszédjaiktól.

Izsák Balázs SZNT-elnök elmond-
ta: május hetedikéig egymillió alá-
írást kell összegyűjteni, és jelenleg 
az elektronikus aláírásgyűjtés 220 
ezernél jár. Hozzátette: a papír ala-
pú aláírásgyűjtés számaira nincsen 
rálátása. Megjegyezte: továbbra is 
bízik az egymillió aláírás összegyűj-
tésében, de ha ez nem sikerülne, ak-
kor is hasznos volt az aláírásgyűjtés. 
Általa ugyanis megalapoztak egy eu-
rópai regionális mozgalmat, amely 
később is élni fog, és közösen fog-
ják tudni megjeleníteni az EU-ban a 
baszk, a katalán és a székely regio-
nális igényeket. Az SZNT elnöke azt 
is megemlítette: azóta, hogy az Euró-
pai Bizottság pert vesztett az SZNT-
vel szemben, precedensnek számít 
mindaz, amit az EU luxembourgi 
bírósága megfogalmazott az ítéleté-
ben. Az EB elismeri, hogy a kisebb-
ségi jogok szabályozása nem tartozik 
a hatáskörébe, de ez nem jelenti azt, 
hogy az alapértékekkel, ezek között 
pedig Európa sokszínűségének meg-
őrzésével ne foglalkozhatna. Kije-
lentette: az SZNT nem hagyja, hogy 
Székelyföld területi autonómiájának 
ügye lekerüljön a román parlament 
napirendjéről. Ha a jelenlegi, negye-
dik beterjesztés sikertelen lesz, tesz-
nek azért, hogy ötödjére is beterjesz-
szék a tervezetet.
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Napirenden az autonómia ügye
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Pániktól
felkészültségig

Miközben világjárványtól retteg Európa, az egyre 
gyorsabban erősödő pánik sodrában mind in-
kább világossá válik, hogy országunk egészség-
ügyi rendszere koránt sincs felkészülve arra, mi-
ként kezelje operatívan, ha valóban tömegessé 
válnak a megbetegedések. Hiszen még járványo-
kon kívüli, „normál” időben is sokszor kevésnek 
bizonyul az egészségügyi alkalmazottak, orvo-
sok száma, gyakorta hallani, hogy nincsen elég 
kórterem, a kórházak felszereltsége sok esetben 
kívánnivalót hagy maga után, az egészségügy 
pedig pénzhiánnyal küzd. Belegondolni is rosz-
sz, mi minden történhet „nem normál” időben, 
rendkívüli helyzetekben, vagyis ha valóban tö-
megessé válik a járvány.

Bár most mindent elborít, azért a percről perc-
re növekvő koronavírus-hisztéria remélhetőleg 
nem fog évekig tartani, és le fog csengeni, még ha 
messzire is nyúlhatnak a rettegésnek és az ennek 
mentén foganatosított, jogos óvintézkedések utó-
rezgései. A jelenlegi helyzetben úgy tűnik, annyira 
eluralkodik a koronavírus miatti kollektív aggály, 
nyugtalanság, hogy alig kerülnek a fi gyelem re-
fl ektorfényébe a hazai egészségügy más vetületei, 
annak ellenére, hogy a régóta meglévő problémák 
is felkiáltójelesek még akkor is, ha nem tűnnek 
annyira sürgősnek. A felkészületlenség, tájéko-
zatlanság pedig egyaránt jellemzi az idült és a he-
veny problémákat Romániában.

Akad a hazai egészségügynek számos olyan ve-
tülete, amely évek-évtizedek óta stagnál, belátha-
tó időn belül nem fog változni, és ami szintén arról 
árulkodik, hogy a tájékozatlanság, felkészület-
lenség mekkora méreteket ölt minálunk. Például 
hosszú ideje nem tud mit kezdeni az ország az is-
kolai egészségügyi nevelés kérdésével, holott az 
elmúlt években több alkalommal került elő a sut-
ból a terv, hogy kötelezővé teszik a szexuális fel-
világosítást, tájékoztatják a diákokat az alapvető 
egészségügyi szabályokról. Ennek ellenére egye-
lőre ott tartunk, hogy az erről szóló törvényt csak 
ezen a héten fogadta el döntéshozó kamaraként a 
képviselőház, a jogszabály pedig azt írja elő, hogy 
az ilyen jellegű tájékoztatásra félévenként lega-
lább egy alkalommal sort kell keríteni. Ami édes-
kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy Romániában 
riasztóan magas azon kiskorúak aránya, akiknél 
nem kívánt terhesség fordul elő, hogy egyre ma-
gasabb a dohányzó, kevés testmozgást végző, túl 
sok zsíros és cukros ételt fogyasztó fi atalok szá-
ma. És ez hosszú távon mindenképp veszélyeket 
rejt magában. Az iskolai tantervek túlzsúfoltak, 
számos fölösleges tantárggyal terhelik a gyereke-
ket, régóta folyik a huzavona, hogy könnyebbé te-
gyék-e az iskolatáskát, azon ellenben még mindig 
vacillálnak a döntéshozók, hogy az egészségnek, 
a szó szerint a legéletbevágóbb területnek egyál-
talán lenne-e helye, és mekkora hangsúlyt kapjon 
az iskolai oktatásban. Mindez fi noman szólva is 
elég visszás.

Vagy ott van az időről időre napirendre kerü-
lő oltástörvény. A hétvégén például több hazai 
városban szerveztek tiltakozásokat: a tüntetők 
szerint igazságtalan lenne, hogy jogszabály kö-
telezze a szülőket gyermekeik beoltására. A tá-
jékozatlanság, felkészületlenség immár megszo-
kottá vált minálunk, ezért fel sem tűnik, holott az 
egészségügyi nevelés hiányának és az oltásel-
lenességnek is beláthatatlan, súlyos következ-
ményei lehetnek. Társadalmunk ingerküszöbét 
a heveny betegségek és problémák nyilván gyor-
sabban érik el, de a felelőtlenségnek, tájékozat-
lanságnak olyan nyúlványai is vannak, hogy a 
járvány sújtotta Olaszországból érkező hazánkfi -
ai közül sokan ki akarják kerülni a karantént, 
meg akarják vezetni a hatóságokat, nem törődve 
azzal, hogy ez milyen következményeket vonhat 
maga után. Természetéből adódóan a pánik, a 
riadalom villámgyorsan terjed, viszont a megelő-
zésként és ily módon közvetetten gyógyírként is 
felfogható felkészültség és tájékozottság sajnos 
annál lassabban.

VEZÉRCIKK

FO
TÓ

: 
M

ÁT
HÉ

 Z
O

LT
ÁN

/M
TI

KISS
JUDIT

Székely szabadság napja Budapesten: Németh Zsolt a nemzeti régiók védelmére szólított

Ünnepelni jöttünk, mert egy éve a Székely Nemzeti Tanács „legyőzte” az Európai Bizottságot a jog eszközével – 
fogalmazott Németh Zsolt a székely szabadság napjának kedd esti budapesti szimpátiarendezvényén. Az Ország-
gyűlés külügyi bizottságának fi deszes elnöke arra utalt, hogy hatévi pereskedés után sikerült elindítani a nemzeti 
régiókról szóló európai polgári kezdeményezést. A Székelyföldért Társaság által a Hősök terén szervezett esemé-
nyen Németh Zsolt azt mondta, újabb lendületet akarnak adni a kezdeményezésnek, amelyet az SZNT indított el. 
Fogytán az idő az egymillió aláírás összegyűjtéséhez – hangoztatta. Németh Zsolt kĳ elentette, az aláírásgyűjtés 
arról szól, hogy az Európai Unió „ne olvassza be” a nemzeti régiókat, ne számolja fel a kulturális sokszínűséget, 
ne járuljon hozzá anyagilag ahhoz, hogy a régiók elveszítsék a sajátosságaikat. Dabis Attila, az SZNT külügyi meg-
bízottja hangsúlyozta, hogy már csupán két hónap maradt a szükséges aláírások összegyűjtésére. „Csak rajtunk 
múlik, mit kezdünk ezzel az idővel. (...) Ha mi nem törődünk a saját megmaradásunkkal, mások boldogan átlép-
nek majd felettünk” – jelentette ki az SZNT képviselője a rendezvényen, amelyen néhány százan vettek részt.

Székely zászlók Budapesten. A Hősök terén szervezett szimpátiatüntetésen néhány százan vettek részt




