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Hat hónap alatt sikerült behozni 
újabb közel nyolcvanezer aláírást 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
által a nemzeti régiók egyenlősé-
géért indított polgári kezdemé-
nyezéshez, és további két tagál-
lamban teljesült a területi feltétel. 
Ez viszont még mindig nem elég, 
a kezdeményezők a járványügyi 
helyzet miatt újabb hosszabbítás-
ban reménykednek.

 » BÍRÓ BLANKA

Ú jabb hosszabbítást remélnek 
Brüsszeltől, hogy teljesülhesse-
nek a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által a nemzeti régiók egyen-
lőségéért indított polgári kezdemé-
nyezés feltételei. A kezdeményezést az 
Európai Unió hét tagországából legke-
vesebb egymillió polgárnak kellett tá-
mogatnia aláírásával, a november 7-ei, 
vagyis szombat éjfélig meghosszabbí-
tott határidőig, ez a feltétel viszont 
csak részben teljesült: összegyűlt 
ugyan az egymillió aláírás, ám a hét 
helyett csak öt tagállamban sikerült 
elérni a küszöbértéket.

A hosszabbításban, vagyis az el-
múlt hat hónap alatt összegyűlt még 
közel nyolcvanezer aláírás, Románia, 
Magyarország, Szlovákia mellett Lit-
vániában és Horvátországban is meg-
van az előírt számú kézjegy – összeg-
zett megkeresésünkre Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke. 
Rámutatott, a polgári kezdeményezés 
élén álló polgári bizottság már októ-
ber 9-én kérte az újabb három hóna-
pos meghosszabbítást.

Izsák Balázs felidézte, a bizottság ál-
tal megalkotott, májusban előterjesz-
tett, ideiglenes rendeletet a nyár folya-
mán fogadta el az Európai Parlament 
és az Európai Tanács, ez azt tartalmaz-
za, hogy ha a járványhelyzet súlyosbo-
dik, bekövetkezik a második hullám, 
lehetőség van a határidő kétszer újabb 
három-három hónapos meghosszab-
bítására azzal a kikötéssel, hogy a tel-

jes aláírásgyűjtési időszak nem halad-
hatja meg a két évet. Ez az ideiglenes 
rendelet minden polgári kezdeménye-
zésre vonatkozik. „Bízom benne, hogy 
belátják, a kérésünk megalapozott. 
Hétköznapi ésszel mérlegelve is egyér-
telmű, hogy most a járvány súlyosabb, 
mint a tavasszal, amikor a polgári bi-
zottság a rendeletet előterjesztette. Az 
Unióban ugyanakkor van egy bonyo-
lult pontrendszer, ami alapján dönteni 
fognak” – részletezte az SZNT elnöke.

Erősödik a nemzeti régiók 
európai mozgalma
Egyúttal vázolta is a következő hóna-
pok feladatait. Mint mondta, tovább 
kell erősíteni a Litvániából begyűjtött 
aláírásokat, mert ott a számuk mind-
össze egy százalékkal lépi túl a küszö-
böt. Minden állam illetékes hatósága 
hitelesíti az aláírásokat, előfordul, 
hogy néhány szignót érvényteleníte-
nek, ezért jelenleg Litvánia még „bil-
leg”. Horvátországban már sokkal 
jobb a helyzet, ott 8250 aláírásra van 
szükség, és ezek száma jóval megha-
ladta a tízezret. Izsák Balázs rámu-
tatott a következő három hónapban 
még Szlovéniában, Spanyolországban, 
Svédországban, Belgiumban, Lettor-
szágban, Észtországban érhetik el a 
küszöböt. Ezekben az országokban az 
utóbbi időben volt visszhangja a pol-
gári kezdeményezésnek, gyűlnek az 
aláírások, Észtország például épp csak 
a vonal alatt van.

Az aláírásgyűjtésnek számokban 
nem mérhető hozadéka, hogy új szö-
vetségesek csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. „Az európai regionális 
mozgalom nem számokból, hanem 
emberekből, szervezetekből tevődik 
össze. Mi két célt követünk: az uniós 
jogszabály megalkotását és a nemzeti 
régiók európai mozgalmának megerő-
sítését, ami kapcsolatokat és együtt 
gondolkodást jelent” – fogalmazta 
meg az SZNT elnöke. Fontosnak tartja, 
hogy Carles Puigdemont volt katalán 
elnök csatlakozott a kezdeményezés-
hez, a katalán nemzetgyűlés és a szárd 
nemzetgyűlés is támogatja azt. Olasz-
országban például nagyon magas a 

küszöb, de a szárd szervezetekkel való 
együttműködés előrelépés a mozga-
lom szempontjából, értékelt Izsák Ba-
lázs.

Működő partnerségekre, 
helyismeretre van szükség
Részsikerként értékeli az eddigi ered-
ményeket Vincze Loránt, az RMDSZ 
EP-képviselője, az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniójának (FUEN) elnö-
ke.  Meglátása szerint a gyűjtés folyta-
tódhat. Közleményében Vincze Loránt 
úgy fogalmaz, Spanyolországban is jól 
áll a gyűjtés, baszk és katalán partne-
reiknek köszönhetően 25 ezer aláírás 
már összegyűlt a szükséges 40 ezerből. 
Szlovéniában sokat dolgoztak, hogy 
a kötelező hatezer aláírás meglegyen, 
de még nagyobb összefogásra van 
szükség a sikerhez, hiszen a szigorú 
korlátozások ott teljes mértékben elle-
hetetlenítették a papíralapú aláírások 
gyűjtését. Az RMDSZ EP-képviselője 
köszönetet mondott kollégájának, 
Waldemar Tomaszewskinek a litvá-
niai lengyelek támogatásáért, illetve 
Milorad Pupovac horvátországi par-
lamenti képviselőnek, a horvátországi 
Független Demokratikus Szerb Párt el-
nökének és Saša Milošević főtitkárnak 
a FUEN tagszervezet Szerb Nemzeti Ta-
nácstól a nagyszámú aláírásért. Kitért 
arra, hogy a nyáron az ő javaslatára 
elfogadott EU-s rendelet  lehetőséget 
nyújt az újabb három hónapos hosz-
szabbításra,  ezzel február hetedikéig 
lehet összegyűjteni a még hiányzó 
két országban a minimális aláírásszá-
mot. A politikus az eltelt másfél évet 
elemezve kifejtette, hiányzott egy jó 
stratégia és egy pörgős kampány. „Er-
délyben az RMDSZ gyűjtött össze közel 
százötvenezer aláírást, a Pesty Lász-
ló által Budapestről irányított Írd alá 
kampány pedig az utolsó pillanatban 
megmozgatta a Kárpát-medencét. Ta-
nulság, hogy működő partnerségekre, 
helyismeretre és terepmunkára van 
szükség. Bízom a folytatásban és ab-
ban, hogy három hónapon belül teljes 
lesz a siker az európai kisebbségi régi-
ók, köztük a Székelyföld ügyében” – 
összegzett Vincze Loránt.
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A vírus áruházban nem 
fertőz, csak a piacon

A román miniszterelnököt is meglepte a mezőgazdasági 
kistermelők felzúdulása a kormány legújabb intézkedé-
se nyomán, amely mától bezáratja a zárt térben működő 
zöldségpiacokat. A hatalom emberei rögtön elkezdtek 
magyarázkodni, hogy a helyi hatóságok növelni fogják a 
szabad térben működő ideiglenes piacok számát, hogy 
a vásárlókat ne tegyék ki a vírusveszélynek. Ha Ludovic 
Orban következetes lenne önmagához, akkor a nagy mul-
tinacionális üzletláncok hiper- és szupermarketjeinek fel-
hozatalát is ki kéne pakolnia az üzletek melletti parkolók-
ba, a szabad ég alá, hogy az embereket megvédje a zárt 
térben terjedő vírustól.

Amikor a bukaresti hatóságok ominózus bejelentése 
megtörtént, arra gondoltam, érdemes szétnézni Kolozs-
váron, mitől is félti Raed Arafat és Ludovic Orban a romá-
niai élelmiszer-fogyasztókat. Pénteken egy rögtönzött 
korúton szétnéztem a város néhány zöldségpiacán és a 
nagyobb áruházakban. A Széchenyi téri piacon a szoká-
sos vásárlói mozgással találkoztam: nem volt tülekedés, 
az eladók a megkövetelt távolságra álltak egymástól, 
mindenki viselt maszkot, és az asztaloknál több helyen 
láttam fertőtlenítőszert. A Monostor negyedi Flora piacon 
a termelői asztalok között alig lézengett valaki: rajtam 
kívül hét embert számoltam össze, a Donát negyed végé-
ben lévő piacon pedig összesen tízet, szóval itt sem volt 
vásárlói roham.

Ezt követően léptem be a Kaufl and üzletlánc monos-
tori üzletébe, ahol a bejárattól eltűnt a fertőtlenített be-
vásárlói kosarak zónája, így a mindenki által használt 
kosarakból akasztottam le egyet. A zöldséges standok 
körül akkora volt a tömörülés, hogy ha Kolozsváron len-
ne elfogulatlan hatósági ellenőrzés, az üzlet vezetőségét 
azonnal meg kéne bírságolnia. Az élelmiszerpolcok kö-
zötti szűk „sétányokon” is mindenhol áru állt, így nem 
véletlen, hogy a vásárlók összetömörültek, sok helyen 
sem előre, sem hátra nem lehetett mozogni.

Kolozsvár más nagy üzleteiben is – többek között a 
Lidl két áruházában – megtapasztaltam, hogy a hétvé-
gi bevásárláshoz semmiféle óvintézkedés nem történt, 
ami a megfelelő távolságtartásra késztette volna az 
embereket. Szó sincs már a tavaszi előírásról, amikor a 
vásárlókat csak rendre engedték be az üzletekbe annak 
függvényében, hogy benn hányan tartózkodtak. A román 
hatóságok is könnyűszerrel elvégezhetnének egy ilyen te-
repszemlét, hogy tisztában legyenek a nagyáruházak és 
a termelői piacok lehetséges veszélyforrásaival. Persze, 
nem vagyok annyira naiv, hogy ne tudjam, nagyon is tud-
ják, hogy mi történik a kereskedelemben. Ezeknek a dön-
téseknek igazából sok közük nincs a vírusmegelőzéshez, 
inkább annak a brüsszeli elvárásnak próbálnak megfelel-
ni, amely „az egységes európai élelmiszerpiac” elve alap-
ján Nyugat-Európából még több eladhatatlan árut dobna 
át Romániába is. A különböző hatósági machinációkkal 
behozhatatlan előnybe hozott áruházláncok romániai 
piacába rondít bele a maga szervezetlenségében is élni 
akaró erdélyi, romániai kistermelői réteg. A hazai gazdá-
kat nemcsak állatvásáraitól fosztották meg a hatóságok, 
hanem immár kistermelői piacait is felszámolnák.

Sok településen készülnek tiltakozásra az ősterme-
lők, a virtuális térben óriási a felháborodás. Nemcsak a 
halmokban rothadó, eladhatatlanná váló káposzta sínyli 
meg az újabb korlátozó intézkedéseket, hanem hasonló 
sorsra jut minden más áru is, amit kisgazdaságokban 
állítanak elő. A jobb minőségű kistermelői felhozatalt 
kedvelő vásárlók is arra fognak kényszerülni, hogy a 
nagyáruházakban nagy tételben külföldről behozott és 
agyonvegyszerezett zöldséget és gyümölcsöt vásárolják. 
A hazai termékek ötvenszázalékos részesedéséről szóló 
korábbi előírás már rég eltűnt a múlt ködében az üzlet-
láncok polcairól...

Hiába mentegetőzik Ludovic Orban miniszterelnök, 
hogy a termelői piacokon sok a viszonteladó, akiknek 
nincs saját termőföldjük. Ez a gyerekes kifakadás a ha-
tóságok inkompetenciáját mutatja, aminek kiszűrésére 
bőven volna törvényes lehetőség. Ehelyett arra kény-
szerítik a más megélhetéssel nem rendelkező gazdákat, 
hogy a ránk köszönő fagyos időszakban a szabad ég 
alatt kínálják portékájukat. Ahova a vásárlók sem szíve-
sen mennek ki.

A vírusjárvány oldalvizein úgy tűnik, sikerül padlóra 
küldeni a hazai gazdatársadalom még megmaradt ré-
szét is.
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Hátráltatja a járvány az aláírásgyűjtést. A kezdeményezők hosszabbítást kértek Brüsszeltől
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NEMZETI RÉGIÓK: CSAK ÖT ORSZÁGBAN SIKERÜLT ÖSSZEGYŰJTENI AZ ALÁÍRÁSOKAT

Újabb hosszabbításban bíznak




