
Az erdélyi magyarok nem látnak szívesen 
sem romát, sem bevándorlót szomszédként
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Jobban ellenzik a bevándorlást
Felmérés készült az erdélyi magyarokról
• Egy kutatás szerint 
az erdélyi magyarok 
a romániai és a ma-
gyarországi átlagnál 
is jobban ellenzik a be-
vándorlást. Az erdélyi 
magyarok az európai 
értékrendtérképen 
című felmérés ered-
ményeinek második 
csomagját a Nemze-
ti Kisebbségkutató 
Intézet szakemberei 
ismertették kedden, 
kolozsvári online saj-
tótájékoztatójukon.

Horváth István, az intézet igaz-
gatója elmondta: a European 
Values Study (EVS) felmé-

rése keretében először mérték fel 
az erdélyi magyar és a fi nnországi 
svéd közösség értékválasztásait. Az 
azonos kérdések feltevésével Európa 
42 országában végzett felmérésnek 
ezúttal az idegenek elfogadására és 
a migrációra vonatkozó részét ismer-
tették. Kiss Tamás társadalomkutató 
elmondta: a kérdések legtöbbje éles 
törésvonalat mutatott ki Nyugat-Eu-
rópa és a volt szocialista országok 
között. A vizsgálat során rákérdez-
tek arra, hogy mennyire fogadnának 
el „más fajú” embert, bevándorlót, 
romát, illetve muszlimot szomszéd-
ként. Míg a nyugati országok pol-

gárai befogadóknak bizonyultak, 
a keletiek elutasítóan nyilatkoztak. 
Csehországban, Magyarországon, 
Bulgáriában, Szlovákiában és Mon-
tenegróban voltak a leginkább eluta-
sítóak a megkérdezettek az idegenek-
kel szemben, míg Románia inkább 
a kelet-európai országok középme-
zőnyében található. Az általános 
kép a romákra vonatkozó kérdésnél 

torzult. Az olaszországi megkérde-
zettek például az egész kelet-európai 
tömbnél elutasítóbbaknak bizonyul-
tak a romákkal szemben. Az erdélyi 
magyarok e tekintetben Magyaror-
szághoz állnak közelebb, ugyanak-
kor az elutasítók aránya mind a négy 
kategória esetében meghaladja nem 
csupán a romániai, hanem a magyar-
országi értéket is.

Negatív megítélés

Toró Tibor kutató szerint a bevándor-
lás fejlődésre gyakorolt hatását szin-
tén különbözően ítélik meg Kelet- és 
Nyugat-Európában, a különbségek 
azonban nem annyira nagyok, mint 
a bevándorlók elfogadása tekinte-
tében. Az erdélyi magyarok ebben 
a kérdésben is Magyarországhoz 

hasonlítanak, egyben mindenkinél 
negatívabban ítélik meg a beván-
dorlás fejlődésre gyakorolt hatását. 
A kutató szerint a bevándorláselle-
nesség mögött különböző attitűd-
komponensek állhatnak, mint pél-
dául a munkaerőpiaci konkurencia 
képzete, az úgynevezett jóléti so-
vinizmus, illetve a biztonsági koc-
kázatoktól való félelem. Ezekben a 
kérdésekben Romániát a kelet-eu-
rópai régión belül mérsékelt érté-
kek, Magyarországot pedig magas 
értékek jellemzik. Az erdélyi 
magyarok a multikultura-
lizmus elfogadottsága terén 
mutatnak a kelet-európaitól 
eltérő viszonyulást, és a kö-
zépmezőnyben helyezked-
nek el. Körülbelül azonos arányban 
utasítják el és helyeslik, hogy „a 
bevándorlók megőrizzék sajátos ha-
gyományaikat”. Amint Toró Tibor 
megjegyezte: ebben a kérdésben az 
erdélyi magyarok nem tudják, hogy 
többségi szempontból vagy kisebb-
ségi szempontból tekintsenek-e a 
bevándorlásra. Hozzátette: a parti-
umiakra inkább a többségi, a szé-
kelyföldiekre inkább a kisebbségi 
attitűd a jellemző. Kiss Tamás jelez-
te: a nyugat-európai demográfusok 
és politikusok egyetértenek abban, 
hogy a népesség-utánpótlás nem 
oldható meg pusztán a belső repro-
dukcióra támaszkodva.

I smét szintet ugrott az egy nap alatt 
diagnosztizált koronavírus-fertő-

zések száma tegnap, miközben szá-
mos további rekord is megdőlt. 

Az elvégzett 36 558 tesztből 
8651 volt pozitív, ami 23,66 
százalékos arány, ezzel  
267 088-ra nőtt az igazolt 
fertőzöttek száma. Rekordot 
döntött az elhunytak száma 

is: egy nap alatt 146-an haltak 
bele a kór szövődményeibe, közülük 
138-an krónikus betegek voltak. 

Egyre több haláleset

Kedden 19, szerdán 11, koronavírussal 
összefüggő halálesetet jelentettek Ma-
ros megyében, ahol a tegnapi adatok 
szerint 242 új koronavírusos esetet 
azonosítottak, a járvány kezdete óta 
így 5985 fertőzött személyt tartanak 
nyilván. Hargita megyében 82 új ko-
ronavírus-fertőzést igazoltak szerdán, 

ezzel 3308-ra nőtt a járvány kezdete 
óta a térségben azonosított esetek szá-
ma. Emellett hat újabb haláleset is tör-
tént, így a járvány kezdete óta már 111 
beteg elhalálozása volt összefüggésbe 
hozható a koronavírussal. Gyógyult-
nak 77 személyt nyilvánítottak , ezáltal 
2093-ra emelkedett a fertőzést eddig 

legyőzők száma. A csíkszeredai, szé-
kelyudvarhelyi és gyergyószentmik-
lósi kórházakban kezelés vagy megfi  -
gyelés alatt állók száma 238, otthoni 
elkülönítésben 742-en vannak. Házi 
karanténban 1114-en tartózkodtak a 
megyében. Kovászna megyében 38 új 
fertőzöttet azonosítottak.

Az öregedő István király 1031-ben 
meg akarta koronáztatni utód-

ját. Gizella királyné vezetésével el is 
készült a koronázási palást, amikor 
bekövetkezett a tragédia: vadkan se-
bezte halálra egy vadászat alkalmá-
val a trónörököst. 

Imre hercegnek, másodszülött-
ként egyházi pályát szántak, ebből 
ered tisztasági fogadalma. Tizen-
öt éves koráig „nagy hatású lelki 
gyámola” az európai szellemiségű 
Gellért püspök nevelte. Bátyjának, 
Ottónak a halála után, képzése 
István király oldalán folytatódott. 

Trónörökösként hozzá intéz-
te édesapja az Intelmeket. 
Jelképe a liliom, ifj úként 
szakálltalan lovagként, 
koronával ábrázolják. Kár-
pát-medence szerte tizen-

egy település örökíti a nevét. 
Számos templom, ifj úsági szervezet 
patrónusa. Vidékünkön a máréfalvi, 
marosvásárhelyi és csíkszentimrei 

plébániatemplomnak, Gyergyóditró-
ban a felszegi templomnak, Nyárád-
selye leányegyháza, Nyárádmagya-
rós templomának, a Szászrégenhez 
tartozó görgényszentimrei templom-
nak, valamint a hidegségi kápolná-
nak a védőszentje.

Molnár Melinda

• Újabb rekordszámú megbetegedést, 8651 új koro-
navírusos esetet regisztráltak Romániában a keddi 
adatok szerint.

• A magyar ifjúság védőszentjére, Árpád-házi Szent 
Imre (1007–1031) hercegre emlékezünk november 5-én. 

Közel kilencezer új fertőzött egyetlen nap alatt A liliomos herceg emléknapja

Évfordulók mementója 

Marosvásárhelyen, a Szent 
Imre-plébániatemplom 
felszentelésének 48. évében, 
a szentelést végző Márton 
Áron püspöknek egészalakos 
üvegablakkal állítanak emléket 
halálának 40. évfordulóján. A 
ma 18 órakor kezdődő búcsús 
szentmise keretében Oláh 
Dénes, marosvásárhelyi főes-
peres-plébános kér áldást az 
emlékjelre.

Rekordot döntött az új 
fertőzöttek száma tegnap
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