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Miért nem hiszünk 
az orvosoknak?

Sokszor leírtuk már, hogy a román állam nem tudja megvé-
deni saját állampolgárait. A koronavírus-járvány negyedik 
hullámának berobbanása még inkább rávilágít azokra a 
rendszerszintű problémákra, amelyek az állam normális mű-
ködését akadályozzák, és vészhelyzetben teljesen kiszolgál-
tatottá teszik az embereket. Könnyű kĳ elenteni, hogy minden 
baj oka abban rejlik, hogy az emberek többsége nem akarja 
beoltatni magát, és ezzel a politikum és az orvosi szakma 
moshatja kezeit: az ingyenes oltás mindenki rendelkezésére 
áll, tehát azok az emberek a hibásak, akik a túlterhelés miatt 
az összeomlás szélén álló sürgősségi osztályokon kötnek ki. 
A valóságban sokkal árnyaltabb a kép. Az ide vezető hosszú 
utat kellene érdemben feltárni és feltérképezni ahhoz, hogy 
kiderüljön, az átlagos romániai állampolgár miért nem bízik 
az állami intézményekben, elsősorban az egészségügyben? 
A titok rejtélyét itt kéne keresni. A koronavírus-járvány tom-
bolásának kellős közepén kevesen fi gyelnek a szakorvosok 
véleményére, akik kongatják a vészharangot: a sürgősségi 
osztályokra kerülő, súlyos állapotban levő betegek többsé-
ge nem konzultált háziorvosával, azaz otthon, egymagában 
vagy családja körében várta a csodát, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan hátha felgyógyul a „náthás tünetekből”, ami-
kor egy forró citromos tea megoldotta a gondokat. Sürgőssé-
gi kórház igazgatója mesélte nemrég a vele készült interjúm 
kapcsán, hogy nem csak a koronavírus-járvány esetében talál-
koznak súlyos tüneteket mutató betegekkel, hanem a legtöbb 
krónikus beteg esetében visszaköszön a rendszeres orvosi 
kezelések hiánya. Az emberek többsége nálunk akkor fordul 
orvoshoz, amikor a szövődmények már az életét veszélyezte-
tik, ezért olyan magas a szív- és érrendszeri vagy a daganatos 
betegségekben elhunytak száma. Az Európai Unióban gyakor-
latilag Románia az egyetlen ország, ahol a különböző egész-
ségügyi szűrővizsgálatok opcionálisak. A háziorvos elküldi 
vérvizsgálatra meg egyéb szakorvosi ellenőrzésre a páciensét, 
de mivel a forráshiánnyal küzdő romániai egészségügyben 
rövid idő alatt ezeket a kivizsgálásokat ingyenesen nem lehet 
elvégezni, sokan nem hajlandók akár két hónapot is sorukra 
várni, vagy kifi zetni a vizsgálatok díját. Aki ilyen falakba ütkö-
zik, legközelebb el sem megy szűrővizsgálatra szóló beutaló-
ért háziorvosához, a romániai egészségügyi rendszer pedig 
erre nem kötelezi. Sok civilizált országban az egészségügyi 
biztosító által fi nanszírozott ellátás felfüggesztésével egyen-
értékű, ha valaki nem vesz részt az előírt szűrővizsgálatokon. 
Nálunk minden esetleges, mert nincs számonkérés. Hasonló a 
helyzet a koronavírusos betegek esetében is, ahol a romániai 
egészségügyi rendszerrel szembeni általános bizalmatlanság 
egyenes következménye az Európai Unióban egyik leggyen-
gébb átoltottsági arány. Az ország ideális terep az összeeskü-
vés-elméletek terjedésére, ahol az emberek többsége inkább 
hisz az egészségügy valódi problémáihoz egyáltalán nem értő 
szélsőséges politikusok vagy más megmondóemberek minő-
síthetetlen szövegeinek, mint az orvosoknak. Az ezer sebből 
vérző közegészségügyi rendszerünk közben az összeomlás 
szélén áll, mert sem anyagilag, sem humánerőforrás szem-
pontjából nem készült fel az olyan vészhelyzetekre, mint a 
koronavírus-járvány negyedik hulláma. A romániai politikai 
osztály abban reménykedik, hogy a koronavírus-járvány csú-
csa után hamarosan csökkenni fognak a napi esetszámok, 
és a néhány ezer pluszhalottal túlleszünk a nehezén, jövő 
ilyenkor pedig már csak rossz emlék marad a világsajtót be-
járó román pandémia. Mindez azonban hiú ábránd! A világot 
megviselő járványhullámokból ugyanis csak azok kerülhet-
nek ki eredményesen, ahol rend és fegyelem van, és műkö-
dik a polgárait megvédő állam. Románia sajnos nem az ilyen 
országok közé tartozik.
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Csörte a néppártban

Újraválasztották Csomortányi Istvánt

Újraválasztották Csomortányi Istvánt az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnökévé – tájékoztatott vasárnap esti 
közleményében az alakulat sajtóosztálya. Jelezték: 
a koronavírus-járvány súlyosbodására való tekintet-
tel hét különböző helyszínen – Nagyváradon, Szat-
márnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 
Kézdivásárhelyen, Csíksomlyón és Homoródfürdőn 
– egyidőben, online, élő kapcsolás formájában 
tartotta meg 9. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi 
Magyar Néppárt. A megjelent küldöttek újraválasz-
tották elnöknek Csomortányi Istvánt, akit munká-
jában alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő, 
Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó 
Ottó, Toró T. Tibor, Tőke Ervin, Zakariás Zoltán és 
Zatykó Gyula segíti majd.
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Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) elnökségének kemény 
bírálata mellett lépett ki az ala-
kulatból az egyik alapító tag, 
a székelyudvarhelyi Nagy Pál. 
Csomortányi István országos 
pártelnök érthetetlennek tartja 
a megfogalmazott vádakat, és 
azt mondja, elszigetelt esetről 
van csupán szó.

» MUNKATÁRSAINKTÓL

K emény bírálatok mellett jelen-
tette be kilépését az Erdélyi 
Magyar Néppártból a székely-

udvarhelyi Nagy Pál alapító tag, az 
EMNP székelyudvarhelyi szerveze-
tének elnöke. Az alakulat helyi szer-
vezete az elmúlt héten tartott rendkí-
vüli közgyűlést, amelyről egy péntek 
délutáni közleményben számoltak 
be. Mint írták, a gyűlés aktualitását 
és szükségszerűségét a hétvégén 
tartandó Országos Küldöttgyűlés 
(OKGY) adta, és végül azért döntöt-
tek úgy, hogy nem ezen teszi meg 
Nagy Pál a lemondási bejelentést, 
mert a járványhelyzet miatt több 
helyszínen, online szervezték meg a 
küldöttgyűlést, és ilyenformán nem 
lett volna lehetősége szembesíteni 
a tagságot „a valós helyzettel”. Az 
udvarhelyiek szerint ugyanakkor a 
„tisztességes és átlátható választá-
sok megtartására sincs lehetőség”.

Felhánytorgatott sérelmek
Az Erdélyi Magyar Néppárt országos 
elnökét keményen bíráló székelyud-
varhelyi közlemény Vinczellér Árpád, 
az EMNP Hargita megyéért felelős 

országos alelnöke és Nagy Pál alapí-
tó tag múlt heti sajtótájékoztatóján 
tett nyilatkozataira hivatkozik, amely 
eseményre lapcsaládunk nem ka-
pott meghívást, de szombaton Nagy 
Pál megkeresésünkre megerősítette 
a kilépését és a közleményben fog-
laltakat. „Alapító tagként nehéz volt 
meghoznia ezt a döntést tíz év mű-
ködés után, de ez a gondolat már a 
2019-es botrányosan elcsalt nagyvá-
radi elnökválasztáskor megfogalma-
zódott benne. Akkor még sok társával 
egyetemben abban bízott, hogy a 
2020-as választásokra való felkészü-
lés jó irányba viszi majd a pártot, ám 
sajnos nem ez történt” – hivatkozik 
a leköszönő és kilépő székelyudvar-
helyi elnökre a helyi szervezet köz-
leménye, amely több hibát is felrótt 
Csomortányi István országos elnök-
nek. Nehezményezik egyebek mellett 
a székelyudvarhelyi választási lis-
ta összeállítását; a választásokon el-
ért eredményeket, kiemelve a Hargita 
és Kovászna megyei önkormányza-
tokat; vagy hogy „ellehetetlenítették 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
működését, rátelepedve annak tevé-
kenységére, felélve annak tartaléka-
it”. „Csomortányi már a harmadik or-
szágos elnök a Partiumból a sorban, 
aki nem érti és nem ismeri a Székely-
föld lüktetését” – jelentette ki Nagy 
Pál, aki úgy véli, „mára sajnos a nép-
pártban is bekövetkezett a diktatúra 
korszaka”, holott pont „ezért nem 
lépett be sohasem az MPP-be, mert 
nem kívánt asszisztálni az egyszemé-
lyes vezetéshez”. A közleményben 
kitérnek ugyanakkor arra a kérdésre 
is, hogy mi lesz a székelyudvarhelyi 
szervezettel. Válaszként tudatják, 
hogy a helyi szervezet vezetése Jakab 
Attila és Simó Árpád elnökségi tagok-

ra marad, „akiknek nem lesz köny-
nyű dolguk a megmaradt tagokkal 
feléleszteni a szervezetet”. Nagy Pál 
egyébként úgy tudja, hogy több helyi 
szervezetből léptek (pl. a székelyud-
varhelyiből egyelőre nyolcan), illetve 
lépnek még ki régi tagok, és az OKGY 
utánra bővebb tájékoztatást ígért ar-
ról a folyamatról, ami „a jobb sorsra 
érdemes EMNP-t ebbe a zuhanórepü-
lésbe kényszerítette”.

Csomortányi: ez egy 
„icipici elszigetelt” eset
„Icipici” elszigetelt esetnek tartja az 
Erdélyi Magyar Néppárt két Hargita 
megyei személyiségének bírálatát a 
párt országos elnöke. Csomortányi 
István tegnap délben, az Országos 
Küldöttgyűlés előtt megkeresé-
sünkre úgy nyilatkozott, az esetről 
a küldöttgyűlés nyilvánít véleményt 
olyan módon, hogy a bírálók egyike 
alelnökjelölt, tehát szavazni fognak a 
személyéről, és akkor kiderül, milyen 
bizalmat élvez a küldöttek részéről. 
„Ne várjanak ezzel kapcsolatban ál-
lásfoglalást, nem hiszem, hogy a je-
lenlegi helyzetben, amikor az Erdélyi 
Magyar Néppártot két és fél év mun-
kával sikerült növekvő és felfelé ívelő 
pályára állítani, komoly polgármeste-
reink, parlamenti képviseletünk van, 
a szervezetben fegyelem uralkodik, 
mindenki a munkával foglalkozik, 
nekem ezt az esetet kommentálnom 
kellene” – jelentette ki Csomortányi 
István. Hozzátette az elmúlt időszak-
ban több mindent meg tudtak va-
lósítani, ami az előző években nem 
sikerült, ilyen körülmények között 
„érthetetlen, hogy Nagy Pálnak és 
Vinczellér Árpádnak milyen problé-
mája van”, de ez egy „icipici elszige-
telt” eset a párton belül.




