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Egyesülés Moldovával?

Amikor egy-egy választás nyomán úgyneve-
zett románbarát politikus, párt kerül hata-
lomra a Moldovai Köztársaságban, bennünk, 
erdélyi magyarokban rögvest elkezdődnek a 
fi lozofálgatások Románia és Moldova egye-
süléséről. Romantikus álmodozóink gyorsan 
levezetik a képletet: ha „azok” egyesülnek, 
Erdély visszacsatolásának kérdése is aktuá-
lissá válhat. A részletektől függetlenítik ma-
gukat, a demográfi ai összetétel lényegtelen 
apróság, ahogyan az akció megvalósítása is.

Optimista jósaink is megjelennek ilyenkor 
a színen. Szerintük ha megvalósul a nagy 
román egység, akkor a moldovai gagaúz au-
tonómia olyan remek példa és érv lesz Buka-
restben, hogy a székelyföldi önrendelkezés 
elől úgy dőlnek majd ki az akadályok, mint 
chișinăui tekepályán a Putyin-matrjoskák. 
Nem beszélve az orosz ajkú tömegekről, 
amelyekkel kéz a kézben lehet magyar érde-
ket is képviselni. Tarthatatlan lesz a román 
központosított állam, végre tényleg Svájc-
cá válik Románia. Gazdasági szempontból 
nem, de boldog soknemzetiségileg igen.

Pesszimista jövőbe látóink gyorsan ár-
nyalják a képet. Ha Románia és a Moldovai 
Köztársaság egy országgá válik, a magyarok 
aránya értelemszerűen tovább csökken, a 
mágikus parlamenti öt százalék túl magas 
léccé válik az RMDSZ-nek bármiféle össz-
magyar együttműködéssel is. Ráadásul a 
szovjet oroszok által évtizedekig elnyomott 
moldovai románok nem biztos, hogy ma-
gyarbarátsággal fogják jelezni az egyesülés 
feletti örömüket – szól még az óvatos duha-
jok érve.

Kis szépséghiba, hogy ezeknek a kocsmai 
asztalnál oly remekül hangzó találgatások-
nak a témáját, Románia és Moldova egye-
sülését, több súlyos ok is a megfoghatatlan 
távlatokba tolja. Egyrészt az európai politi-
kát meghatározó hatalmak hallani sem akar-
nak egy olyan helyzetről, amelyben az orosz 
katonai erők által ellenőrzött Transznisztria 
az Európai Unió részévé válna. A szakadár 
terület helyzetét befagyott konfl iktusként 
tartják számon, s kizárólag Moszkva ké-
nye-kedvén múlik a gyors „kifagyasztás”. A 
Brüsszelnek sűrűn bólogató román politikai 
elit – az egy szál Traian Băsescut leszámítva 
– maximum televíziós vitaműsorokban bá-
torkodik a román–moldovai egyesülés eshe-
tőségéről beszélni, nemzetközi szinten csak 
a „kis testvér” mielőbbi uniós integrációját 
hangoztatja, amelynek esélye úgyszintén a 
nullához közelít.

Egyáltalán nem mellékes az egyesülés 
esélyeinek latolgatásakor, hogy mit akar-
nak maguk a moldovaiak. Egy friss felmé-
rés szerint a volt szovjet tagköztársaságban 
élők harminc százaléka támogatja az eggyé 
olvadást Romániával, több mint hatvanszá-
zalékos elutasítottság mellett. A mostani 
elnökválasztáson a nyíltan unionista jelölt, 
bizonyos Octavian Țîcu a voksok mindössze 
két százalékát szerezte meg. A győztes Nyu-
gat- és románbarát Maia Sandu egy szót sem 
szólt a kampányban az egyesülésről, nehogy 
emiatt veszítsen potenciális támogatókat. A 
nemzeti identitás szempontjából, de világ-
nézetileg is nagyon megosztott Moldovában 
a maffi  aszerű módszerekkel meggazdago-
dott oligarchák diktálnak. Ezen a helyzeten 
aligha fog változtatni a csillogó szemű új 
elnök asszony. Az oroszokhoz és a nyugati 
üzleti körökhöz egyaránt kapcsolódó poten-
tátoknak egyetlen kis érdekmorzsájuk sem 
fűződik Moldova függetlenségének elvesz-
téséhez. A Pruton túl még nagyon hosszú 
ideig a helyi kiskirályok uralmáról fog szólni 
a történet, az ő játszmáikhoz pedig elenged-
hetetlenül fontosak a jelenlegi határok.
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Egészségvédelmi, oktatási, 
valamint munkahelyvédelmi és 
gazdaságélénkítési intézkedések 
sorozatára van szükség Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök szerint. 
Ezeket a javasolt intézkedése-
ket gyűjtötte tegnap ismertetett 
programjába a parlamenti vá-
lasztásokra készülő alakulat.

 » BEDE LAURA

R övid és középtávon prioritáso-
kat tartalmazó tervet készítet-
tünk – mondta Kelemen Hunor 

az RMDSZ já rvá nykezelé si é s gazda-
sá gé lé nkí tő  programját ismertetve. 
A szövetség elnöke tegnapi online 
sajtótájékoztatón rámutatott, elő-
ször is az emberek egészségét kell 
megvédeni, minden életet meg kell 
menteni, továbbá biztosítani kell az 
egészségügyi rendszer működését 
a covidos és krónikus betegek szá-
mára egyaránt, és meg kell védeni a 
munkahelyeket is. A RMDSZ vezető-
je ugyanakkor megállapította: a kor-
mány a legtöbb esetben megkésve 
hoz „ostoba döntéseket” a járvány 
leküzdésére. A járványellenes küz-
delem nem átlátható, ezért az intéz-
kedések iránti bizalom is csökken. A 
politikus szerint egészségvédelmi, 
oktatási, valamint munkahelyvé-
delmi és gazdaságélénkítési intéz-
kedések sorozatára van szükség. 
Kelemen Hunor az iskolák bezárását 
téves döntésnek ítéli, ugyanakkor 
szerinte még korai a tanévismétlés-
ről dönteni.

Cseke Attila szenátor, volt egész-
ségügyi miniszter az intézménycso-
magban szereplő egyik javaslatról 
beszélt. Eszerint a helyi korlátozá-
sokról és járványügyi intézkedések-
ről nem Bukarestben születnének 
döntések, hanem a helyi önkormány-
zatok és a megyei közegészségügyi 
hatóságok a gazdasági tevékeny-
ségek és oktatás felfüggesztéséről, 
illetve a megyei önkormányzat és a 
megyei közegészségügyi hatóságok 

a település karanténba helyezéséről 
dönthetnének.

A politikus az oktatással kapcso-
latos intézkedésekről elmondta, a 
szövetség nem támogatja az iskolák 
bezárását. Azt javasolják, hogy ahol 
a járványügyi helyzet lehetővé teszi, 
kezdjék újra az oktatást kilencedik 
osztályig. „Az iskolák nyitva tartása 
mellett szól, hogy a diákok kontrol-
lált környezetben vannak, a peda-
gógusok mindent megtesznek azért, 
hogy a közegészségügyi szabályokat 
betartsák. A szülőnek ugyanakkor 
legyen joga arra, hogy eldöntse, 
akarja-e, hogy a gyereke részt ve-
gyen a személyes oktatásban, vagy 
inkább maradjon otthon, és online 
kövesse a tanítást” – mondta Cseke 

Attila. Rámutatott, a piacok bezárása 
szintén rossz, szakszerűtlen, és nem 
eléggé megindokolt intézkedés volt. 
„A zárt terű élelmiszerpiacok bezá-
rása komoly csapást jelentett a hazai 
őstermelőknek. A parlament a visz-
szavonásról döntött, remélhetőleg 
a kormány is belátja, hogy tévedett, 
és visszavonja ezt az intézkedést” – 
írták a járványkezelési programban.

Lá szló Attila orvos-politikus, a 
szenátus egészségügyi bizottságá-
nak elnöke arról beszélt, hogy Ro-
mánia rosszul teljesít a járványügyi 
ankétok, azaz az esetlegesen fer-
tőzött kontaktok felkutatása terén. 
Rámutatott, a kivizsgálást minden 
fertőzött személy esetében már az 

első 24 órában el kell végezni. Ezen 
a területen is haladéktalan kapaci-
tásbővítésre van szükség, ami a je-
lenlegi kapacitás három-négyszere-
sét jelenti. Ugyanakkor a szövetség 
szerint a kormánynak a tesztelési 
kapacitást is bővítenie kell. „A tesz-
telést ki kell terjeszteni a járványügyi 
kutatások (ankétok) alapján azono-
sított potenciális fertőzöttekre, azaz 
új protokollra van szükség. Ingyenes 
heti tesztelés bevezetése szükséges a 
családorvosok, kórházi és bölcsődei 
dolgozók, illetve az iskolák és óvo-
dák megnyitása után a pedagógusok 
számára is” – részletezték a szüksé-
ges intézkedéseket.

Szorgalmazzák, hogy mindenki 
kapjon kórházi ellátást, akinek egész-
ségi állapota ezt igényli, és mielőbb 
visszaállítanák a nem Covid-fertőzött 
krónikus betegek teljes körű ellátá-
sát az azonnali kórházi beavatkozást 
igénylő esetek maradéktalan ellátása 
mellett. A parlamenti választásokra 
készülő RMDSZ úgy véli, ezt a prob-
lémát csak központi beavatkozással, 
országos vagy regionális szintű kapa-
citásmenedzsmenttel lehet orvosol-
ni. A bemutatott intézkedéscsomag 
szerint a koronavírus-fertőzöttek 
regisztrációjával, otthoni betegfel-
ügyeletével és kezelésével kapcsola-
tos bürokrácia digitális eszközökkel 
csökkenthető.

A munkahelyvédelmi és gazdaság-
élénkítő javaslatokat ismertető Mik-
lós Zoltán képviselőjelölt arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a kormány mun-
kahelyvédő intézkedései december 
végén lejárnak, és az emberek még 
nem tudják, hogy mi vár rájuk ja-
nuártól. Úgy vélte, ezeket meg kell 
hosszabbítani. A program szerint ki-
emelt támogatást kellene biztosítani 
a gyógyszeripari és az élelmiszeripa-
ri vállalatoknak, és eszközbeszerzési 
támogatást kellene adni a távmunká-
ban dolgozóknak, valamint a távok-
tatásban tanuló diákoknak. Újságírói 
kérdésre elmondta: az intézkedések 
fedezetét az adóalap kiszélesítésével 
és a hatékonyabb adóbehajtással le-
hetne biztosítani.

MEGKÖNNYÍTENÉ A JÁRVÁNYELLENES KÜZDELMET, NEM ISMÉTELNE TANÉVET AZ RMDSZ

Egészség- és munkahelyvédelem

 » Az RMDSZ já rvá nyke-
zelé si é s gazdasá gé lé nkí tő  
programjának egyik javas-
lata szerint a helyi önkor-
mányzatok és a megyei 
közegészségügyi hatóságok 
a gazdasági tevékenysé-
gek és oktatás felfüggesz-
téséről, illetve a megyei 
önkormányzat és a megyei 
közegészségügyi hatóságok 
a település karanténba he-
lyezéséről dönthetnének.
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Kelemen Hunor korainak tartja annak mérlegelését, hogy zárják be és ismételjék meg az idei tanévet




