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AZ ÁLLAMFŐ SZERINT A ROMÁNOK NEM ELLOPTÁK, HANEM ÖNRENDELKEZÉS ÉS NÉPSZAVAZÁS ÚTJÁN SZEREZTÉK MEG ERDÉLYT

Iohannist idegesíti Trianon emlegetése
Klaus Iohannist „idegesítik”
a magyarországi hivatalosságok Trianonról szóló kijelentései, ugyanakkor a román
államfő szerint Erdélyt „nem
ellopták” a románok, hanem
önrendelkezésük révén egyesült Romániával. Iohannist
egy hétvégi acheni konferencián reagáltatták Áder János
szavaira.

N

em loptunk el semmit senkitől – jelentette ki Klaus
Iohannis az Aachenben
rendezett hétvégi fórumon, amelyet követően ünnepélyes ceremónián átnyújtották neki a Nemzetközi Károly-díjat a hétvégén.
Az Agerpres állami hírügynökség
beszámolója szerint az eszmecserén a hallgatóság soraiból
megkérdezték a román államelnököt, mi a véleménye „arról a
szomszédról, akinek időnként
Európa-ellenes megnyilvánulásai
vannak, és amelyik megkérdőjelezi a trianoni határokat”. Bár
nem nevezték meg, a kérdés nyilvánvalóan Magyarországra utalt.

PRESIDENCY.RO
FORRÁS:

» ROSTÁS SZABOLCS

Klaus Iohannisnak szombaton nyújtották át a Nemzetközi Károly-díjat

A szász származású Iohannis úgy felelt: őt is idegesítik a
Trianonról szóló kijelentések.
„Pontosan tudom, hogy a mi
szomszédunkról van szó. Én
vagyok az államfő, Erdélyből
származom, mi népszavazáson
döntöttünk arról, hogy Romániához szeretnénk csatlakozni.
Nem loptunk senkitől semmit,
az önrendelkezésünkhöz fűződő jogunkról volt szó, Erdély így
lett Románia része. Visszame-

nőleg senki nem akarja megkérdőjelezni ezeket a történelmi folyamatokat. Lehet, hogy néhány
populista ezt teszi, de populisták léteznek Európában, és csak
az eredmények felmutatásával
lehet őket legyőzni” – jelentette
ki Iohannis a megbeszélésen.
A román államfő ahhoz hasonlította a helyzetet, mint amikor
egy családi összejövetelen egy
második, harmadik fokú unokatestvér „ötpercenként belelép

Tragédiához vezettek a végzetes mulasztások

A

katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) a tavalyi és az
idei ellenőrzései során egyaránt
számos rendellenességet észlelt
a konstancai járványkórháznál
– és ezekért bírságokat is kiszabott –, ahol a pénteken reggel
bekövetkezett tűzvész során hét
páciens elhunyt. Cristian Radu,
az országos katasztrófavédelem
parancsnokhelyettese elmondta,
a kórház épületein 2004 és 2007
között olyan munkálatokat hajtottak végre, amelyekre tűzvédelmi engedélyezési eljárást kellett
volna kérni. A Konstanca megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség
a 2017-ben végzett ellenőrzésekor fi gyelmeztette erre a kórház
vezetőségét. „Az ehhez szükséges dokumentációt azonban nem
nyújtották be” – közölte a parancsnokhelyettes. Raed Arafat
belügyi államtitkár, a katasztró-

favédelmi főigazgatóság vezetője
ennek kapcsán elmondta, a katasztrófavédelem 2020-ban is és
idén februárban is ellenőrzéseket
végzett a kórházban. Az utóbbi
vizsgálatok alkalmával több szabálytalanságot is megállapítottak, például improvizált javításokat és a tűzriasztó berendezés
működésképtelenségét. Florin
Cîțu miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a konstancai
tragédiát. Bejelentette, leváltotta
tisztségéből a kórházak számára
működési engedélyt kibocsátó
Egészségügyi Minőségmenedzsment Országos Hatóság (ANMCS)
vezetőjét, ugyanakkor arra kérte
Konstanca polgármesterét, menessze a járványkórház menedzserét. Előbbinek azt rója fel a
kormányfő, hogy egyetlen kórházban sem mérte fel az egészségügyi
szolgáltatások minőségét, amióta
az intézmény élén áll. A miniszterelnök sürgette az egészségügyi

A tűzoltók az ablakon menekítették ki a betegeket a kórházból
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minisztériumot, hogy mielőbb
keressen azonnali megoldásokat
a konstancai járványkórháznál
történtekhez hasonló tragédiák
megelőzésére. Stela Halichidis,
a járványkórház vezetője a tragédia után azt nyilatkozta, hogy az
egészségügyi intézmény rendelkezik minden törvényes jóváhagyással, és a katasztrófavédelem által
korábban jelzett meghibásodásokat már orvosolták.
Eddig ismeretlen okokból csaptak fel a lángok pénteken a kostancai járványkórház koronavírusos
betegek kezelésére elkülönített
intenzív osztályán. A tűzben hét
páciens életét vesztette, az egészségügyi intézményt evakuálták, a
betegeket a környező kórházakban
helyezték el. A járványkórházban
kezelt 125 beteg közül 120 koronavírusos volt, utóbbiak közül tízet
ápoltak az intenzív osztályon. Az
ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kivizsgálást
indított a kórháztűz ügyében. Az
elmúlt időszakban ez volt a sokadik kórháztűz Romániában: tavaly
novemberben a Piatra Neamț-i megyei kórházban tíz ember halt meg
tűzvészben, a bukaresti Matei Balș
járványkórházban pedig öten vesztették életüket idén januárban.
Áprilisban oxigénellátás nélkül
maradt a bukaresti Victor Babeș
járványkórház udvarán egy konténerben kialakított intenzív terápiás Covid-részleg, és emiatt három
súlyos állapotban lévő koronavírusos páciens meghalt.

az agyagedénybe”. „Persze nem
dobjuk ki, mert rokon, megpróbáljuk nevelni, megnyugtatni,
integrálni, ez a recept. Én nem
támogatom az eltávolítást, a
szervezetből való kizárást, az
ilyen büntetések nem hozzák
meg a várt eredményt. Ezeknek
az embereknek roppant egyértelműen meg kell mondanunk,
melyek az elvárások, és folytatnunk kell a folyamatot” – tette
hozzá Iohannis, hasonlatával és
hosszú eszmefuttatásával valószínűleg Magyarországnak az
Európai Unióból való esetleges
kizárására utalva.
Iohannist egyébként Áder János
köztársasági elnöknek a Krími
Platform elnevezésű, augusztusban tartott rendezvénysorozatot
megnyitó csúcsértekezleten elhangzott beszédére reagáltatták,
amelyben párhuzamot vont a
Trianon traumája és a Krím annektálása között. Az államfő rámutatott: a magyarok tudatába
mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon traumájának emléke, ezért
pontosan tudják, hogy Ukrajna
népe számára miért annyira érzékeny seb a Krím annexiója. Az
államfő hangsúlyozta, Magyarország a „rokon fájdalom” miatt

és a nemzetközi jog iránti elkötelezettség okán is határozottan
kiáll Ukrajna szuverenitása, az
ország területi integritása mellett.
Áder János kijelentéseit több román politikus is bírálta. Ludovic
Orban, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) akkori elnöke például úgy
vélekedett: „a harcias beszédnek
semmi köze a történelmi valósághoz, és Romániának egy ilyen sértést normális körülmények között
nem kell válasz nélkül hagynia”.
Reagáltatták újságírók a Kijevben
elhangzottakra a csúcsértekezleten szintén részt vevő Florin Cîţu
kormányfőt is, aki azonban érdemben nem kommentálta Áder
szavait, és csak annyit mondott:
„ezeket a dolgokat itt, Bukarestben vitatjuk meg”. Klaus Iohannisnak egyébként tavaly ítélték
oda a Nemzetközi Károly-díjat,
amelynek átadását a koronavírus-járvány miatt erre az évre
halasztották. Az indoklás szerint
a román államfő „az európai értékek képviseletében felmutatott
érdemeiért, valamint a Kelet és
Nyugat közti hídverő szerepéért
részesült a megtiszteltetésben”. A
díjat odaítélő szervezet szerint Iohannis „nagy erővel és komoly sikerrel vezette Romániát egy Európa-párti, jogállami politika felé”.

JEGYZET
B. KOVÁCS
ANDRÁS

Markó Béla
csillaga

Markó Béla költő és politikus csillaga ismét feljött Bukarestben.
Klaus Iohannis, azaz Johannis elnök aláírta az elnöki rendeletet,
melyben „a magyar nyelvű írott kultúrához való kivételes hozzájárulása, valamint a demokrácia és az etnikumok közötti párbeszéd erősítéséért tett erőfeszítéseinek elismeréseként” kapja
meg a legnagyobb román állami kitüntetést, a Románia Csillaga
érdemrend tiszti fokozatát.
Mint látjuk, az indoklás művészi, irodalmi érdemeit helyezi
első helyre, velük egy szintre emeli viszont politikusi teljesítményét is. S Markó valóban a béke valóságos apostola volt, bárhol
élt és tevékenykedett, lett légyen az a román szenátus, a kormányhivatal vagy éppen a közben épült marosvásárhelyi villája.
Markó Béla kétszer is a miniszterelnök helyettese volt különböző román kormányokban, ő felelt az oktatásért (!) és az ország
európai integrációjáért (!), s ezek szerint az állam legnagyobb
elégedettségére végezte munkáját. A viták kiélezésétől – békés
természetének megfelelően – idegenkedett, mindenkit csitított,
a türelmetlenkedőket akkora türelemre intette, hogy az már-már
az önmegtagadásig terjedt, mint mára világossá vált. S nem sokat adott a történészek mérlegére, melyre pedig felkerül, mert
hosszú politikusi karrierje, a több évtized már históriai léptékű
időszak, azzal bizony elszámoltatják az embert.
Most már megvan a Csillag, talán el fogja ezek után árulni,
hogy stratégiai jellegű lépéseket miért nem sikerült harminc
év alatt sem tennie az általa pasztorált szervezetnek. Hogy
például oktatási ügyekben miért nincs saját tankerületünk, a
román állam által fenntartott magyar egyetemünk, hogy a kulturális vagy a még tágabb ölelésű önrendelkezésről és például
oly szerény kezdetekről, amit egy mégoly kurta kis kisebbségi törvény jelentene, ne is beszéljünk. (Az utóbbival száz éve
adósunk Bukarest).
Az ország egyik történelmi jótevőjétől – lásd: históriai dimenziók – botrányos körülmények közt vonták meg ugyanazt a
kitüntetést. Itt a pillanat, hogy egyik legnagyobb botlását jóvátegye a nagy „békeszerző”: addig ne vegye át a csillagot, amíg
Tőkés Lászlónak azt vissza nem adják.
A szerző újságíró, közíró

