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Régiónként eltérő
Koronavírusos elhalálozási mutatók Romániában

A z Erdélystat legújabb elem-
zésében a koronavírus-jár-
vány kitörése óta eltelt 

kilenc hónap adatait vizsgálta, 
fi gyelembe véve a fertőzöttségi és 
halálozási mutatókat korosztályok, 
régiók és megyék szerint. Mint köz-
leményükben rámutatnak, a 2020. 
február 26. és november 14. közötti 
statisztikák szerint a SARS-CoV-2 
vírussal fertőzött romániai lakosok 
ismert száma 352 423 volt, ami a 
rezidens lakosság 1,8%-át tette ki. 
Bukarest után a leginkább érintett 
megyék többsége erdélyi: Brassó, 
Szeben, Fehér, Kolozs, Szilágy és 
Arad megyékben meghaladta az 
ismert fertőzöttek száma a lakos-
ság 2%-át. Korcsoportokra leosztva 
a legtöbb pozitív tesztet a 30 és 59 
év közötti, aktív korosztályok eseté-
ben regisztrálták.

Az elhunytak fele idős

Az elemzés szerint a halálozási 
mutatók korosztályonkénti eltérése 
jelentős, az életkor növekedésével 
egyenes arányban nőnek. Míg a 
kiskorúak esetében ez 0,001 ezrelék 
(5 elhunytat regisztráltak), a 20–29 
évesek körében 0,02‰, a 30–39 
évesek körében 0,04‰, a 40–49 
évesek körében 0,13‰, az 50–59 
évesek körében 0,39‰, a 60–69 
évesek körében 0,92‰, a 70–79 
évesek körében pedig 1,80‰. „A 
leginkább érintettek a 80 év feletti-
ek, az ebbe a korcsoportba tartozók 

2,46‰-e hunyt el Covidban (vagy 
Coviddal), azaz minden 405. idős 
lakosra jut egy koronavírus-halálo-
zás” – írják a kutatók. Az elhalálo-
zások több mint fele a 70 év feletti 
személyek körében volt regisztrál-
va, Székelyföldön ez eléri a kéthar-
mados arányt.

„Érdekes módon a halálozási 
mutatók nincsenek összefüggés-
ben a fertőzöttségi mutatókkal. 
Például a fővárosban alacsony az 
érintettség, a magas fertőzöttségi 
arány (2,7%) ellenére a lakosságra 
vetített halálozási arány 0,36‰” 
– hívják fel a fi gyelmet a kutatók, 
akik szerint az eltérés Erdélyen 
belül is megfi gyelhető. A dél-er-
délyi régióban, Szeben, Brassó és 
Hunyad megyében is 0,6‰ feletti 
a Covid-halálozások aránya. A bán-
sági megyék közül Arad (0,82‰) és 
Krassó-Szörény (0,72‰) érintett, 
míg Temes megyében, bár magas 
a fertőzöttségi ráta, viszonylag ala-
csony a halálozási arány (0,45‰). 
Ez hasonló mértékű Hargita 
(0,48‰) és Kovászna megyében 
(0,40‰) is. Marosban enyhén átlag 
feletti, 0,58‰.

Hanyatlóban a lakosság 
egészségi állapota

Az elemzés röviden arra is kitér, 
hogy a járvány közvetett hatásai 
miként érinthetik majd a demo-
gráfi ai trendeket. „Bár a Covid-ha-
lálozások mintegy 3–4%-át teszik 

ki az április és augusztus közötti 
országos összhalálozásnak, ez a 
járvány terjedésével tovább nőhet. 
Az is valószínűsíthető, hogy az 
idei évben a halálozások száma a 
korábbi évek trendjeinél nagyobb 
arányban fog növekedni, április és 
augusztus között mintegy 5%-os 
halálozási többlet volt Romániá-
ban az előzetes statisztikai adatok 
szerint” – olvasható az Erdélystat 
közleményében. A szociológusok 
szerint azonban az is egyértelmű, 
hogy a halálozási többlet nem írha-
tó (majd) közvetlenül a koronavírus 
számlájára, a statisztikákban ki-
mutatható „halálozási felesleg” 
jelentősen meghaladja a Co-
vid-halálozásokat. „Ebben 
a megközelítésben a jár-
vány közvetett hatása a la-
kosság egészségi állapotára 
és a halálozások alakulásá-
ra nagyobb mértékű lehet, 
mint a Covid19 betegség” – vonják 
le a következtetést. A társadalom-
kutatók szerint ezt jól érzékelteti az 
egészségügyi rendszer igénybevé-
telének alakulása, a kórházi kiuta-
lások (alapvetően a fekvőbeteg-el-
látás) száma majdnem felére esett 
március és október között a tavalyi 
év azonos időszakához viszonyítva. 
„Az egészségügyi problémák elha-
nyagolása, a krónikus betegségek 
kezelésének megszakítása, a szű-
rővizsgálatok elhalasztása a népes-
ség egészségi állapotának jelentős 
hanyatlásához vezethet” – hívják 
fel a fi gyelmet.

H I R D E T É S

Krisztus királlyal záruló egyházi év
Krisztus király ünnepével véget ér a katolikus egyház liturgikus 
éve, amelyet a gyulafehérvári főegyházmegyében az Eucharisztiá-
nak szenteltek. Krisztus király vasárnapja az Úr főünnepei közül a 
legfiatalabb. XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmával a 20. 
század királyának hirdette ki Jézust. Ezzel előkészítette az ünnepet. 
Akkor világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek ormán, illetve 
magaslatokon Krisztus-szobrokat állítottak a Megváltó emlékeze-
tére, köztük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok egyik legma-
gasabb csúcsán. XI. Piusz pápa az első világháború után, 1925-ben 
Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában mottóval jubileumi 
évet hirdetett a niceai I. egyetemes zsinat 1600. évfordulójára. A 
szentév végén rendelte el Krisztus király ünnepét: Jézus királyi 
méltóságának ünneplésével a lelkek békéjének urát állította a hívek 
elé. Hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megvál-
tó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. A II. Vatikáni 
zsinat óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén, advent 
első vasárnapja előtt ülik a világmindenség királyának főünnepét. 
Maga a gondolat azonban nagyon régi, az első keresztény közössé-
gekre vezethető vissza, amely Jézus második eljövetelére, a végidők 
királyságára mutat. Egyházi évet záró nagy ünnepként szimbólumá-
ban a létidő végességére, liturgiája a végtelenbe mutató örök ural-
kodóra, a szeretet királyára összpontosít. A nagykászoni Krisztus 
Király-plébániatemplomban vasárnap 12 óra 30 perckor kezdődik a 
búcsús szentmise. (M. M.)
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J akab apostol apokrif ősevangéli-
umában szerepel: szülei három-

éves korában Istennek ajánlották 
Máriát a templomban. Az Ószövet-
ségből tudjuk, hogy a lánygyer-
mekeket hetven nappal születésük 
után mutatták be az Úrnak a temp-
lomban – Mária bemutatásának 
dátumát e szerint a hagyomány 
szerint számolták ki. Giotto, Tizia-
no és számos más művész ábrázolta 
ezt a jelenetet. 

A legszentebb Istenszülő belé-
pése a templomba a címe egy 16. 
századi orosz ikonnak is. Mária 
feltételezett születésének helyén, a 
jeruzsálemi ószövetségi templom 
közelében 543-ban a Szűzanyának 
ajánlották az újonnan épített temp-
lomot. Ennek a szent hajléknak a 

felszenteléséhez kötődik eredetileg 
az ünnep. Noha a Mária oltalmá-
ba ajánlott jeruzsálemi szentély 
megsemmisült, a szentelési ünnep 
Keleten fennmaradt, a 8. század 
elején Konstantinápolyban is be-
vezették, 1166-ban pedig 
I. Manuél bizánci császár 
parancsolt ünnep rangjára 
emelte. A magyarok már 
az Árpád-korban átvették 
Bizánctól, erre utal, hogy 
a Pray-kódexben 1200 kö-
rül jelen van ez az ünnep. 
Mária bemutatásának ál-
talános megünneplését V. 
Sixtus pápa 1585-ben hagyta jóvá.

Nyárádszereda leányegyházá-
ban, Nyárádgálfalván a templom 
titulusa a Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban. Védő-
szentjét ünnepli ezen a napon a 
székelyudvarhelyi Magyarörmény 
Kulturális Egyesület. 

Nagy hagyományú Mária-ünnep
• A keleti és a római katolikus egyház november 21-én 
üli a majd’ másfél évezredes Mária-ünnepet. Az esz-
tendő utolsó templomszentelési emléknapjának neve   
Szűz Mária bemutatása a templomban.

• A tesztelési gyakorisággal, a lakosság általános 
egészségi állapotával és az egészségügyi ellátórend-
szer hatékonyságával is összefügghet, hogy egyes 
régiókban a járvány terjedése ellenére alacsony az 
elhalálozási arány – mutat rá az Erdélystat. 

A székelyudvarhelyi városi kórház 
Covid-háttérkorházként működik
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