
FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
SP

IT
AL

UL
 C

LI
NI

C 
JU

DE
ȚE

AN
 D

E 
UR

GE
NȚ

Ă 
SI

BI
U

 Erdélyi tudósítások 2020. november 13–15.
péntek–vasárnap 3

F I Z E T E T T  P O L I T I K A I  H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Románia egyik legnagyobb 
és legaggasztóbb társadal-

mi problémáját, az elvándorlást 
járja körül ezen a héten a Szé-
kelyhon Tv. Az Európai Unió or-
szágai közül Romániának volt 
a legnagyobb arányú lakosság-
vesztése az utóbbi évtizedben, 
az elvándorlási arány dinamiká-
ja tekintetében pedig világszin-
ten a második helyen áll, Szíria 
után. Hivatalos adatok szerint 
több mint négymillió román ál-
lampolgár él külföldön, köztük 
természetesen megannyi erdélyi 
magyar. De hogy hozzávetőlege-

sen mennyi is, miért vándoroltak 
el, és fontolgatják-e a hazatele-
pedést, azt Toró Tibor kolozsvári 
politológus, szociológus fejti ki a 
Nézőpont e heti adásában. A Bál-
ványos Intézet kutatási igazgató-
ja ismerteti az Erdélyi magyarok 
a nagyvilágban 2020 címmel vég-
zett kutatás eredményeit és főbb 
következtetéseit. A felmérés egye-
bek mellett azt vizsgálta, miért 
hagyják/hagyták el a külföldön 
élő erdélyi magyarok Romániát, 
hogyan élnek jelenleg a célor-
szágban. Kiderül a Toró Tiborral 
készült interjúból többek között, 
hogy más-más okok vezettek a 
távozáshoz 1989 előtt és után 

(a rendszerváltást megelőzően 
politikai, utána munkavállalási 
szempontok játszottak közre), 
ugyanakkor választ kapunk arra 
is, hogy regionális bontásban 
melyek a kivándorolt magyarok 
célországai, milyen munkakörök-
ben dolgoznak az elvándoroltak, 
és mennyire elégedettek a kinti 
életkörülményeikkel. Ha kíván-
csiak arra, milyen feltételeknek 
kellene teljesülniük ahhoz, hogy 
a hosszabb-rövidebb ideje kül-
földre távozott erdélyi magyarok 
visszatérjenek szülőföldjükre, 
tekintsék meg a Székelyhon Tv 
YouTube-csatornáján pénteken 
déltől sugárzott Nézőpontot.

Magyarok exodusáról a Székelyhon Tv-ben

LEMONDATNÁK A KORONAVÍRUSOS PREFEKTUST A VÁLSÁGHELYZET MIATT

Áll a bál Szeben megyében
A Szeben megyei prefektus 
és DSP-igazgató lemondá-
sát követeli az USR–PLUS 
Szövetség és a Pro Románia 
a nagyszámú koronavírusos 
fertőzés nyomán kialakult 
válsághelyzet miatt. A köz-
egészségügyi intézet nyil-
vánosan bocsánatot kért, 
miután egy elhunyt beteg 
hozzátartozóinál érdeklőd-
tek annak hogyléte felől.

 » PAP MELINDA

„M indannyian óriási 
veszélyben va-
gyunk. Már nincs 

idő várni” – írta az USR–PLUS 
Szövetség megyei szervezete az 
egyre súlyosbodó Szeben megyei 
járványhelyzet kapcsán, melyet 
szerintük Mircea Creţu prefektus 
és Gabriel Budescu, a megyei 
közegészségügyi igazgatóság 
(DSP) vezetője nem kezelt kellő 
szakértelemmel. Ezért közlemé-
nyükben a két illetékes lemondá-
sát kérik, miután szerdán Szeben 
megyében meghaladta a 7 ezre-
léket a fertőzöttségi arány. A poli-
tikai alakulat Raluca Turcan kor-
mányfőhelyettest is felelősségre 
vonja a kialakult helyzetért, aki 
Szeben megyei képviselőjelölt-
ként arról biztosította őket, hogy 

a helyzet ellenőrzés alatt van. 
Az Agerpres jelentése szerint 
Mircea Creţu prefektus lemondá-
sát kérte a Pro Románia Párt is, 
a kormánymegbízott azonban 
betegszabadságon van, maga 
is megfertőződött az új típusú 
koronavírussal. A megyei vész-
helyzeti bizottságot távollétében 
Rareș Macrea alprefektus vezeti, 
aki bejelentette, hogy javasolták 
az országos döntéshozóknak 
több Szeben megyei település, 
köztük a megyeszékhely, Nagy-
szeben karanténba helyezését.

A Szeben megyei DSP szintjén 
hírügynökségi jelentések sze-
rint nem urai a helyzetnek: erre 
utal az a morbid eset is, hogy az 
intézmény nyilvánosan kellett 
bocsánatot kérjen egy család-
tól, miután egy hozzátartozójuk 
hogyléte felől érdeklődtek, aki 
viszont elhunyt a Covid–19-be-
tegségben. Mint indokolták, a 
DSP egyes munkatársai időn-
ként érdeklődnek a fertőzöttek 
hogyléte felől, és a hibázó mun-
katársnak pillanatnyilag nem 
volt hozzáférése a betegségben 
elhalálozott személyek adatbá-
zisához. Gaal Krisztina szóvivő 
szerint az intézményre nagy te-
her nehezedik a sok járványügyi 
ankét és az ezekkel együtt járó 
adathalmaz miatt.

A Szeben megyei klinikai sür-
gősségi kórháznál sem lehet 
ró zsás a helyzet, itt ugyanis az 

Agerpres jelentése szerint lemon-
dott a sürgősségi osztályt vezető 
főorvos, Bogdan Csillag. Liliana 
Coldea kórházigazgató ellenben 
arról biztosította az aggódókat, 
hogy ez nem érinti károsan az 
egészségügyi intézmény tevé-
kenységét, ugyanis a szakember 
sürgősségi orvosként az intéz-
mény kötelékében marad, és he-
lyére egy másik orvost neveznek 
ki ideiglenes vezetőnek. A me-
gyei klinikai kórháznál egy má-
sik furcsaságra is fény derült: az 
intézmény közvetlen szomszéd-
ságában hónapok óta kihasz-
nálatlanul áll egy PCR-tesztek 
elvégzésére alkalmas gépezet. 
Ezt még áprilisban ajánlotta fel 
használatra a Lucian Blaga Egye-
tem orvosi kara, csak épp nem 
írták alá a „protokollumot”, így 
nem lehetett beüzemelni. Holott 
a jelenlegi, kritikus helyzetben 
ez is elősegítette volna a teszte-
lési kapacitás növelését. Liliana 
Coldea kórházigazgató szerint 
pótolják a mulasztást, és még a 
napokban aláírják a szerződést 
az egyetemmel, a gép pedig a 
szomszédos telken lévő konté-
nerben marad, ugyanis a fel-
sőoktatási intézmény vállalta, 
hogy szakembereket is biztosít 
az üzemeltetéséhez. Szeben me-
gyében csütörtökön 7,4 ezrelék 
volt a fertőzöttségi arány, a kö-
zép-erdélyi megyében 379 új ko-
ronavírusos esetet jelentettek.

Egyre nehezebb helytállni. Napról napra súlyosbodik a járványhelyzet Szeben megyében




