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Összegyűlt Svédországban is a 
szükséges számú aláírás a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
útjára indított, a nemzeti régiók-
ról szóló európai polgári kezde-
ményezés támogatására – erről 
számolt be megkeresésünkre 
Pesty László budapesti rendező, 
újságíró, az aláírásgyűjtési kam-
pány vezetője, aki szerint a hát-
ralévő hat hétben még legalább 
egy, de lehet, hogy két országban 
is elérik a kitűzött célt.

 » KOVÁCS ATTILA

K arnyújtásnyira van a székelység 
21. századi eddigi legnagyobb 
sikertörténete. Egy ország hi-

ányzik, és hat hét maradt, azt gon-
dolom, ezt mindenképp össze tud-
juk gyűjteni az aláírásokat a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) által útjára 
indított, a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezés tá-
mogatására – mondta el Pesty László 
budapesti rendező, újságíró, az alá-
írásgyűjtési kampány vezetője.

Összehangolt hálózat
A nemzeti régiók védelmét szolgá-
ló európai polgári kezdeményezés 
aláírási időszakát a világjárványra 
való tekintettel a féléves időszak 
után újabb három hónapra, 2021 
február 7-ig hosszabbították meg. 
Magyarország, Románia, Szlovákia, 
Horvátország és Litvánia után múlt 
héten már Svédországban is össze-
gyűlt a szükséges számú támogató 
aláírás, így még csak egy országban 
kell teljesíteni ezt. „Nagyon szépen 
köszönöm mindazoknak, akik akár 
Székelyföldön, Budapesten vagy Eu-
rópa más városaiban, Svédországban 
ezen dolgoztak. Nagyon összehangolt 
hálózatról beszélünk, nagyon sok 
emberről, akarásról, szaktudásról, 
profi zmusról” – mondta kérdésünkre 
Pesty László. Külön kiemelte a Geril-
la.hu munkatársait és a Veress Hilda 

marosvásárhelyi származású operatív 
igazgató vezette csoport munkáját.

Politika nélkül elért eredmény
Pesty László azt mondta, Svédország 
esete azért is különleges a közel 11 
hónapja tartó kampány történetében, 
mert ebben sem politikai párt, sem 
szervezet nem volt benne, kizárólag 
Instagramon működő infl uenszerek-
kel érték el az eredményt. ,,Ez kicsit 

visszaigazolja a tavaszi eredményt is. 
A május 7-re összegyűlt 1 millió Kár-
pát-medencei aláírás előkészítésében 
nagymértékben benne volt a politika, 
a magyar politikai erők támogatták, 
a kormánypártok és az ellenzék is, 
de az aláírások tömegét azt infl uen-

szerek – popsztárok, sportolók, szí-
nészek és más hírességek közösségi 
oldalainak követőtábora adta, némi 
médiarásegítéssel. Most Svédország 
azt bizonyítja, hogy politika nélkül 
is van eredmény” – mutatott rá. Kér-
désünkre, hogy melyik országban 
gyűlhet össze még a szükséges szá-
mú támogató aláírás, Pesty László azt 
mondta, pontosan tudják, melyik lesz 
a hetedik ország, de nem szeretnék 
nyilvánosságra hozni, mert azt látják, 
hogy olyan emberek, akik semmit 
sem segítettek, önmagukat ünnepel-
tetik a svéd számok kapcsán is, és úgy 
tesznek, mintha közük lenne hozzá. 
Ugyanezt tennék a hetedik, illetve 
nyolcadik ország esetében is, ezért 
nem nevezik meg az országokat, in-
kább rájuk bízzák, ők mondják meg, 
melyik lesz a következő – ajánlotta 
a kampány vezetője. Az európai pol-
gári kezdeményezés jogintézménye 
lehetővé teszi, hogy az Európai Unió 
állampolgárai közvetlenül felkérjék 
az Európai Bizottságot, terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot a hatáskörébe 
tartozó területen. A polgári kezde-
ményezést a 27 uniós tagország közül 
legalább hétből származó, legkeve-
sebb 1 millió uniós polgárnak kell alá-
írásával támogatnia. A hét tagállam 
mindegyikében össze kell gyűjteni az 
adott országra vonatkozó minimáli-
san szükséges számú aláírást.

ÖSSZEGYŰLTEK SVÉDORSZÁGBAN AZ ALÁÍRÁSOK AZ SZNT KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ
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Új remény

Van abban valami sajátosan emberi és sorsz-
szerű, ahogyan elkezdődött, majd ahogy véget 
ér a 2020-as esztendő. A koronavírus felbukka-
nása, majd a járvány berobbanása miatt eléggé 
kilátástalanná vált ez az év, mindenekelőtt ter-
mészetesen a pandémia egészségügyi vetülete 
miatt. A mai napig világszerte immár 80 millió 
fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1,7 
millió fölé a halálos áldozatok száma, és 45 
millió fölött jár a gyógyultaké. Viszont utóbbiak 
esetében sem mondható el, hogy egykönnyen 
átestek a fertőzésen, jó ideje bebizonyosodott 
ugyanis, hogy a SARS-CoV-2 nevű koronavírus 
nem egyszerű náthát, félvállról vehető beteg-
séget okoz. Hanem nagyon is kiszámíthatatlan. 
Miközben a Covid–19-ben megbetegedő embe-
rek nagy többségénél enyhe vagy közepesen 
súlyos tünetek jelentkeznek, és a gyógyulás 
speciális ellátás nélkül bekövetkezik, sokaknál 
rendkívül súlyos szövődmények alakulnak ki, és 
– más társbetegségekkel együtt – halált okoz. 
És ennek okát tulajdonképpen ma sem ismeri 
az orvostudomány, közel egy évvel a felbukka-
nása után is sok a kérdőjel az új típusú korona-
vírus körül.

Ami persze nem csupán a megfertőződött több 
tízmillió ember egészségére volt kihatással, ha-
nem milliárdok mindennapi életét befolyásolja 
világszerte a mai napig. A megszorítások, a kor-
látozó intézkedések, a kĳ árási tilalom valameny-
nyiünk életét megkeserítette, az emiatt kialakult 
gazdasági válság pedig megannyi család meg-
élhetését sodorta veszélybe. És akkor a járvány 
egészségi, gazdasági vetületén túlmenően még 
nem is beszéltünk ennek az évszázada nem ta-
pasztalt rendkívüli helyzetnek a lelki vonzatáról, 
hogy egész korcsoportok esetében okoz pszichés 
megterhelést a pandémia, annak minden egyes 
hozadékával együtt.

És most felcsillant a fény az alagút végén, a vak-
cina kifejlesztésével, a védőoltás széles körű – az 
Európai Unió valamennyi tagállamában egyszer-
re történt – elkezdésével megszületett a remény, 
hogy belátható időn belül pontot tehessünk a 
járvány végére. Megemlíthetnénk, hogy Németor-
szágban egy 101 éves nő kapta meg a védőoltást 
elsők között, de talán nem érdemes ilyen távoli 
kitekintés, elég, ha idézzük a romániai és magyar-
országi orvosokat, akik eddigi legszebb karácso-
nyi ajándéknak, a járvány elleni hatékony fegy-
vernek nevezték a Comirnaty néven forgalmazott 
vakcinát. Még mielőtt (hurrá)optimizmus kerítene 
hatalmába bennünket, ajánlatos szembenézni a 
teendőkkel. A hatóságoknak mindent el kell követ-
niük a lakosság átfogó, nyílt és érthető felvilágosí-
tása, tájékoztatása érdekében. Miközben a frissen 
használatba dobott vakcina körül is rengeteg a 
kérdőjel, és annak alkalmazási leírása, betegtájé-
koztatója sem ad megnyugtató választ valamennyi 
felmerülő aggályra (egyelőre azt sem tudni, meny-
nyi ideig nyújt védettséget az anyag), a szakembe-
reknek, egészségügyi dolgozóknak, kormányzati 
illetékeseknek azon kell igyekezniük, hogy megy-
győzzék a lakosságot védőoltás beadatásának 
fontosságáról. A feladat nem könnyű, hiszen ren-
geteg gyanakvás, félelem, ellenérzés, rosszindulat 
felgyűlt az emberekben a járvány idején. Úgyhogy 
nem is csupán a vírustagadók és oltásellenesek 
szorulnak megfelelő tájékoztatásra, hiszen jelen 
állás szerint Románia lakosságának csupán har-
mada kívánja beoltatni magát, a többiek külön-
böző okok miatt nem kérnek a vakcinából, vagy ki-
várnak. Márpedig ilyen körülmények között nehéz 
lesz megvalósítani azt a kitűzött tervet, hogy fél 
éven belül immúnissá tegyék a lakosság mintegy 
hetven százalékát.

Márpedig a tét óriási: a koronavírus elleni oltás-
sal adott a lehetőség a világjárvány leküzdéséhez, 
ahhoz, hogy a következő év – de legalábbis annak 
a második fele – olyanná váljon, amit valamennyi-
en szeretnénk. És amit pandémia előtti, normális 
életnek nevezünk.
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Egyre biztosabbnak tűnik, hogy megvalósulhat a székelység 21. századi eddigi legnagyobb sikertörténete

Pesty László rendező, újságíró, az aláírásgyűjtési kampány vezetője

 » A május 7-re összegyűlt 
1 millió Kárpát-medencei 
aláírás előkészítésében 
nagymértékben benne volt a 
politika, a magyar politikai 
erők támogatták, a kormány-
pártok és az ellenzék is, de 
az aláírások tömegét azt 
infl uenszerek – popsztárok, 
sportolók, színészek és más 
hírességek közösségi olda-
lainak követőtábora adta, 
némi médiarásegítéssel.




