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Megvan a szükséges hetedik 
állam, Spanyolországban is 
sikerült összegyűjteni az előírt 
aláírásszámot a nemzeti régiók 
védelmében a Székely Nemzeti 
Tanács által indított polgári 
kezdeményezéshez. Viszont az 
SZNT szerint még korai lenne 
pezsgőt bontani.

 » BÁLINT ESZTER

E gy héttel a határidő lejárta előtt 
Spanyolországban is összegyűl-
tek a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által a nemzeti régiók védel-
mében indított európai polgári kezde-
ményezés sikeréhez szükséges aláírá-
sok – újságolta el az örömhírt tegnap 
hajnalban Facebook-oldalán az SZNT. 
„Ma (vasárnap – szerk. megj.) pont-
ban 1.14-kor bezöldült a hetedik állam 
is! Jegyezzük meg gyorsan, ezzel még 
nem dőlhetünk hátra! Magabiztos 
mennyiségben kell a küszöbértéket 
meghaladnunk február 7-én, hogy be 
tudjuk biztosítani a sikert! Senki se 
bontson még pezsgőt!” – írták a kez-
deményezők.

Később arról is beszámoltak, hogy 
Szlovéniából még 587, Lettországból 
2868, Írországból 6462, Belgiumból 
pedig 10 648 kézjegyre van szükség 
az érvényességi küszöb eléréséhez. 
Mint ismeretes, mostanáig hat ország-

ban – Magyarországon, Szlovákiában, 
Romániában, Litvániában, Horvátor-
szágban és Svédországban – sikerült 
összegyűjteniük az aláírásokat. A 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
indított, a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért létrehozott polgá-
ri kezdeményezés azt a célt szolgálja, 
hogy uniós szintű jogszabály szüles-
sen azon régiók különleges támoga-

tásáról, amelyeket nemzeti, etnikai, 
kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 
különböztetnek meg az őket körülvevő 
régióktól. Az aláírások gyűjtése 2019. 
május 7-én indult. A koronavírus-vi-
lágjárványra tekintettel az Európai 
Bizottság többször meghosszabbította 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
indított polgári kezdeményezés határ-
idejét, amely jelenleg 2021. február 7.

Az európai polgári kezdeményezés 
jogintézménye lehetővé teszi, hogy az 
Európai Unió állampolgárai közvetle-
nül felkérjék az Európai Bizottságot, 
terjesszen elő jogalkotási javasla-
tot a hatáskörébe tartozó területen. 
A polgári kezdeményezést a 27 uniós 
tagország közül legalább hétből szár-
mazó, legkevesebb 1 millió uniós pol-
gárnak kell aláírásával támogatnia. 
A hét tagállam mindegyikében össze 
kell gyűjteni az adott országra vonat-
kozó minimálisan szükséges számú 
aláírást. Ugyanakkor az aláírások ösz-
szegyűjtése sem jelent garanciát arra, 
hogy az Európai Bizottság érdemben 

foglalkozik a polgárok kérésével. Ed-
dig 76 polgári kezdeményezés szüle-
tett, amiből öt felelt meg a feltételek-
nek, négyet helyből elutasítottak, és a 
vízügyeket érintő kezdeményezésből 
az Európai Bizottság helyt adott egy 
kérdésnek. Az asztalról lesöpört kez-
deményezések között van – mint is-
meretes – a Minority SafePack nevű 
európai polgári kezdeményezés is, 
amelynek kapcsán az EB január 15-én 
azt közölte, nem irányoz elő új jogi 
aktusokat ezzel kapcsolatban, mivel 
a már hatályos jogszabályok és szak-
politikai intézkedések teljes körű vég-
rehajtása komoly fegyvertárat fog biz-
tosítani a kezdeményezés céljainak 
támogatásához. Az aláírók azt kérték, 
hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi ki-
sebbségvédelem bizonyos területei az 
európai uniós jog részei legyenek, és 
a brüsszeli bizottság szerint az erede-
ti, 2013-as előterjesztés óta eltelt évek-
ben számos olyan intézkedés szüle-
tett, amely megoldást kínál a benne 
megfogalmazott javaslatokra.

 Erdélyi tudósítások 2021. február 1.
hétfő

Lángoló 
kórházak

A kormányt bíráló néhány ellenzéki tévéadó epés 
műsora, a mentőcsapatok gyorsaságát hangsúlyozó 
kormánypárti nyilatkozatok, a közalkalmazottak mun-
káját számon kérő miniszterelnöki állásfoglalás és az 
egészségügyi miniszter örökzöld kórházreformja – tö-
mören így lehet összefoglalni a hét halálos áldozatot 
követelő bukaresti kórházi tűzesettel kapcsolatban 
elhangzó véleményeket. Szokásuk szerint a romániai 
ügyészek ezt az esetet is néhány évig fogják vizsgál-
ni, amíg a szeretteiket elveszítő hozzátartozókon kívül 
senki nem emlékszik majd arra, mi is történt a buka-
resti Matei Balș járványtani kórház koronavírusos be-
tegeket ápoló részlegén 2021. január 29-én, pénteken 
hajnali öt órakor. A kisebb baleseteket is beleszámít-
va, az elmúlt időszakban öt kórháztűz pusztított romá-
niai egészségügyi intézményekben, amelyek közül a 
legsúlyosabb a tavaly novemberi karácsonkői baleset 
volt, amelyben tíz beteg lelte halálát.

Romániai kórházakba korábban sem számított élet-
biztosításnak befeküdni, az utóbbi esztendő korona-
vírus-járványa azonban kimutatta a minden sebből 
vérző egészségügyi rendszer összes rákfenéjét. Egy 
olyan rendszerét, amelyben az elmúlt években a te-
temes fi zetésemeléseken kívül nem történt semmi. 
A politikusok azt gondolták, hogyha az orvosoknak 
több ezer eurós fi zetést adnak, és a nővérek bérét 
is jelentősen megemelik, ez a gesztus megoldja az 
egészségügy összes gondját-baját. Hamar kiderült 
azonban, hogy a több pilléren nyugvó rendszert úgy 
nem lehet életben tartani, hogy csupán az egyik pillért 
(az alkalmazottak fi zetését) duzzasztják fel, miközben 
kórházfenntartásra, javításra, új kórházak építésére 
alig marad pénz. (Mellesleg az orvosi bérek tetemes 
megemelésével sem ért el sokat az egészségügyi 
tárca, mert a fi atal orvosok változatlanul elmennek 
Nyugat-Európába a lerobbant hazai egészségügyi inf-
rastruktúra miatt.) Némileg érthető tehát Florin Cîțu 
miniszterelnök kifakadása, aki a közismert romániai 
valóságot kürtölte világgá, hogy a hazai egészségügy 
költségvetésének mintegy kilencven százaléka bé-
rekre megy el. A kérdés csak, hogy ki a hibás ezért? 
Mire számíthat kirohanásával a miniszterelnök? Vajon 
fi zetésnapkor be fognak somfordálni bűntudattal az 
orvosok, hogy bérük egy részét felajánlják új kórházak 
építésére? Aligha. De nem is ez a megoldás. A bűnbak-
kereső miniszterelnöki panasz a tömegnek szól, hogy 
valakire rá lehessen mutatni: ők a bűnösök!

Az eddigi út nyilván járhatatlan, és más európai 
országok mintájára sok új kórházat kellene építeni. 
Jómagam nemrég az Osztrák–Magyar Monarchia ide-
jében beindított egyik kolozsvári kórházban jártam, és 
ahogy bekeveredtem az alagsorba, elképesztett a fa-
lakból kilógó rozsdás csövek és lerobbant villanyveze-
tékek látványa. Nem kell hozzá különösebb építészeti 
szaktudás, hogy az ember belássa, a rég lejárt kórházi 
infrastruktúra minimális túlterhelés mellett is óriási 
veszélyeket rejt magában. Az ad-hoc módon kialakí-
tott intenzív osztályok megsokszorozódott áram- és 
oxigénszükségletének biztosítása csak nagy kocká-
zatokkal megoldható. A szaporodó kórháztüzek a sok 
évtizede elhanyagolt infrastruktúrának a következmé-
nyei, amit csak új beruházásokkal lehetne orvosolni. 
Országszerte számos, magántőkével működő új, mo-
dern kórház épült. Ha az állam saját erőből nem képes 
beruházni, akkor ezt a pászmát kéne támogatnia, és 
az itt kezelt betegek költségeit számolja el.

Miközben a magánvállalkozások által működtetett 
iskola, kórház vagy étterem megnyitásához minden-
féle hivatali engedély szükséges, az állami kórházak 
közveszélyes állapotban is üzemelhetnek, merthogy a 
hatóságok szerint ezeket nem lehet bezárni, működte-
tésükre nincs alternatíva. Dehogyis nincs! Ez a tipikus 
romániai kettős mérce, amit iskolakezdéskor is min-
dig megtapasztaltunk sok falusi tanintézet esetében, 
amelyek a legszükségesebb egészségügyi előírásokat 
sem teljesítik. A törvények vagy mindenkire egyfor-
mán vonatkoznak, vagy senkire. Kórházak esetében 
pedig ez hatványozottan igaz.

„Csupán” a törvényeket kellene betartani, és ak-
kor nemcsak fi zetésekre, hanem új kórházak épí-
tésére is lenne pénz. Ez jelenthetné az igazi nagy 
kórházreformot!

MAKKAY
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Köszönet Spanyolországnak. A szervezők szerint még nem lehet hátradőlni
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MEGVAN A HETEDIK EURÓPAI ÁLLAM, SÍNEN AZ SZNT POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSE

„Bezöldült” Spanyolország is

 » „ Magabiztos mennyi-
ségben kell a küszöbérté-
ket meghaladnunk febru-
ár 7-én, hogy be tudjuk 
biztosítani a sikert! Senki 
se bontson még pezsgőt!” 
– írták a kezdeményezők.

 » PATAKY ISTVÁN

D iszkriminatív az elkobzott javak 
visszaszolgáltatását szabályozó 

romániai törvények végrehajtása a 
magyarokat érintő ügyekben. Egyebek 
mellett ezt is nehezményezi a buda-
pesti Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI), 
amely az európai fórumokon is fellép 
a jogsértések orvoslása érdekében. 
„Perek vannak folyamatban, remél-
jük ezek hamarosan kijutnak az Eu-
rópai Unió Bíróságára. Luxemburgi 
pozitív döntés itt is sokat segítene a 
további ügyek kezelésében. Az Eu-
rópai Bizottság inkább biztat ezek-
ben az esetekben, állásfoglalásaival 
többnyire segíti pereinket, mert Ro-
mánia többé-kevésbé még mindig 
rossz fi ú Brüsszelben” – hangzott el 
az alapítványi háttérrel működő civil 

szervezet sajtótájékoztatóján. A KJI 
éveken át húzódó fontos ügyei között 
szerepel Beke István és Szőcs Zoltán 
koncepciós pere. „Romániában vesz-
tésre állunk, nem sikerült megmen-
teni őket a börtöntől. Egyszerűen 
azért, mert a román titkosszolgálat 
irányítja az igazságszolgáltatást dél-
keleti szomszédunknál, legalábbis 
ha magyar ügyről van szó. Erre szá-
mos közvetett bizonyítékunk van. 
Céljuk: az erdélyi magyarság meg-
félemlítése. Eszközük: a legsötétebb 
kommunista diktatúrák koncepciós 
perei” – fogalmazódott meg a jogvé-
dők tájékoztatóján.

Az is kiderült ugyanakkor, hogy a 
KJI küzdelmének nemzetközi téren 
jó esélyei vannak. Több, mint két éve 
kivitték az ügyet Strasbourgba, az Em-
beri Jogok Európai Bíróságára, ahol 

fél év után befogadták a panaszt, bár 
azóta nem léptek előre. „Változatlanul 
foglalkozunk azzal, hogy a román bí-
róságok döntése uniós irányelvet is 
sértett, így az uniós jog lehetővé tesz 
egy Romániával szembeni kártérítési 
pert, ez komoly kártalanítást, és rész-
ben elégtételt jelenthetne az érintet-
teknek. Nem tudjuk azonban, hogy ez 
a per kizárja-e az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága előtti eljárást, erről eltérő 
a jogászok véleménye” – összegezték a 
jogvédők az erdélyi magyarokat érintő 
tevékenységét.

A 2012-ben alakult KJI célkitűzése 
alapvetően hozzájárulni a külhoni 
magyarok jogvédelméhez azon ese-
tekben, ha személyeket, csoportokat 
és intézményeket magyarságuk, vagy 
vélhetően magyarságuk miatt ér jog-
sérelem.

Európai fórumokon a jogsértések orvoslásáért




