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Ragaszkodnak az AstraZenecához
A román egészségügyi hatóságok nem függesztik fel a vakcina alkalmazását
• Egyelőre nem ijesztette 
meg a bukaresti egész-
ségügyi hatóságokat, 
hogy az AstraZeneca koro-
navírus elleni oltóanyaga 
kapcsán felmerült gyanúk 
miatt egyre több európai 
ország függeszti fel a 
vakcina használatát: úgy 
döntöttek, Romániában to-
vábbra is alkalmazzák.

B A L O G H  L E V E N T E

B ár a véralvadás-problémák 
és halálesetek nyomán, ame-
lyeknek a gyanú szerint akár 

közük is lehet az AstraZeneca brit–
svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi 
Egyetem által kifejlesztett koronaví-
rus elleni oltóanyag használatához, 
az Európai Unió több országa is fel-
függesztette a vakcina alkalmazá-
sát, a román hatóságok hétfőn késő 
este úgy döntöttek: egyelőre nem 
indokolt lemondani a szérum hasz-
nálatáról.

Mint ismert, hétfőn Németország, 
Franciaország, Olaszország, Spa-
nyolország, Portugália, Lettország 
és Szlovénia is felfüggesztette az ol-
tóanyag használatát, míg korábban 
már Norvégia, Dánia, Izland, Íror-
szág és Bulgária is így döntött. Az 
európai országok jelentős része azért 
döntött úgy, hogy leállítja a vakcina 
használatát, mert egyes páciensek-
nél súlyos vérrögképződés jelentke-

zett, bár az egyértelmű ok-okozati 
összefüggést tudományosan még 
nem igazolták. Mindennek nyomán 
hétfőn este összeültek az oltási kam-
pányt koordináló bizottság (CNCAV), 
az egészségügyi minisztérium, az 
országos gyógyszerügynökség és a 
közegészségügyi intézet képviselői, 
hogy megvizsgálják a helyzetet. A 
hétfőn késő este véget ért tanácsko-
záson pedig arra a döntésre jutottak, 
hogy egyelőre nem indokolt a vakci-
na alkalmazásának leállítása.

A döntést egyebek közt a Ro-
mániában jelzett mellékhatások, a 
többi ország hatóságai által közzé-

tett indoklás, a külföldi problémák 
és az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) ajánlása alapján hozták meg. 
Az EMA korábban azt ajánlotta a 
tagállamoknak, hogy amíg az erre 
szakosodott testület ki nem vizsgálja 
az ügyet, addig folytassák az oltást 
az AstraZenecával, mivel az oltás-
sal megelőzhetők a fertőzés súlyos 
formái, márpedig az ebből származó 
előnyök meghaladják az esetleges 
mellékhatások jelentette kockázatot. 
Valeriu Gheorghiță, az oltási kam-
pány koordinátora tegnap elismerte: 
a döntés nem volt könnyű, de az ol-
tás előnyei mindenképpen nagyob-

bak, mint a rizikó. Azt is elmondta, 
hogy az előző 24 órában 33 ezren 
mondták le az AstraZeneca-előjegy-
zésüket, ugyanakkor sokkal többen 
jelentkeztek a szabad helyekre. Az 
újabb vizsgálat eredménye egyéb-
ként holnapra várható. A bukaresti 
illetékesek arra is rámutattak, hogy 
a beoltottak körében jelzett véral-
vadási problémák csupán kevés 
személy esetében jelentkeztek, és 
arányuk nem haladta meg a teljes, 
beoltatlan népesség körében jelent-
kező ugyanilyen problémákét. Le-
szögezték: továbbra is az oltás a leg-
biztonságosabb és leghatékonyabb 

eszköz a koronavírus ellen, a Ro-
mániában alkalmazott vakcinákat 
pedig az EMA engedélyezte, amely a 
bukaresti illetékesek szerint a legszi-
gorúbb európai szintű fórum.

Mások jobban aggódnak

Más országok hatóságai azonban 
már sokkal óvatosabbak voltak: a 
svéd gyógyszerügynökség tegnap 
jelentette be, hogy az EMA vizsgá-
latának lezárultáig felfüggesztik 
az AstraZeneca oltásainak haszná-
latát. A svéd egészségügyi hatósá-
gok korábban azt közölték, hogy a 
vakcinával beoltottak körében tíz 
személy szervezetében keletkezett 
vérrög, egy személy szervezetében 
pedig a trombociták mennyisége 
csökkent le. Hasonlóan döntöttek 
a spanyolok is. Carolina Darias 
egészségügyi miniszter hétfő esti 
sajtótájékoztatóján Madridban beje-
lentette, Spanyolország legkevesebb 
két hétre felfüggeszti az AstraZe-
neca-vakcina használatát.
A belga szövetségi kor-
mány hivatalos oltási 
munkacsoportja viszont 
tegnap azt közölte: Belgi-
um folytatja a koronavírus 
ellen az AstraZeneca brit–
svéd gyógyszergyár és az 
Oxfordi Egyetem által kifejlesztett 
vakcina alkalmazását, mivel szak-
vélemények szerint az „oltóanyag jó, 
biztonságos és hatékony”.  Magyar-
ország álláspontja kapcsán Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügymi-
niszter tegnap azt mondta: Magyar-
ország is megfi gyeli az oltóanyag 
hatását, és szakemberek fognak 
dönteni a további lépésekről.

A szakemberek szerint továbbra is az oltás 
a legbiztonságosabb és leghatékonyabb 
eszköz a koronavírus ellen

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Nyugodjék békében, Eigel tanár úr!
Eigel Ernő 1932. december 30-án született Csíkszeredában. 
Apja köztisztviselő volt. Az első osztályt 1939–1940-ben román 
nyelven volt kénytelen végezni. 1940–1944 között a Katolikus 
Gimnázium diákja volt. 1944-ben Budapestre menekült a csa-
lád, közel két hónapot töltöttek óvóhelyen, embertelen körül-
mények között. Két évet járt a Keleti Károly utcai gimnáziumba, 
1946-ban tértek vissza Borszékre. Ettől az évtől bentlakó volt 
a csíkszeredai Katolikus Gimnáziumban. Autodidakta módon 
megtanult orgonán és zongorán játszani, így iskolakántor volt, 
majd az iskola államosítása után kórusvezető. Mérnök szeretett 
volna lenni, de mivel műszaki oktatás ekkor már csak román 
nyelven folyt, a Bolyai egyetem matematika karára iratkozott 
be. 1953-ban helyezték ki Barótra, rá egy évre kinevezték igaz-
gatónak, majd az 1956-os forradalom közvetett kihatásai miatt 
leváltották. Többszöri kérvényezés után 1960-ban visszakerül 
matematikatanárként a csíkszeredai Gimnáziumba. 1966–1978 
között az intézmény igazgatója. 1978–1990 között matema-
tika-fizika osztályokban tanítja a matematikát. 1990. január 
20-án igazgatónak választják. Vezetése alatt visszaállítják a 
magyar nyelvű oktatást, a magyar intézményt, amely felveszi 
Márton Áron püspök nevét. 1994-ben nyugdíjba vonul, Gyulára 
költözik, és további 4 évig tanít matematikát az Erkel Ferenc 
Gimnáziumban. Itt is alkalmazza az itthon kialakított intenzív 
oktatási módszert, két tankönyv alapjait dolgozza ki (síkgeo-
metria, térgeometria). Gyulán él, haláláig tartja a kapcsolatot 
volt tanártársaival és diákjaival. Súlyos kór támad rá, ami 
nem befolyásolta szellemi frissességet, optimizmusát. Ezek a 
száraz tények, sorba rakott évszámok önmagukban még csak 
nem is sejtetik, hogy minő életmű rejtőzik mögöttük. Életrajzi 
beszámolójában így fogalmaz: „Célunk, erőnkhöz képest és 

a feltételekhez képest a magyar értelmiséget újratermelni és 
ebben az irányban elindítani.” Szabható egy emberre ekkora 
teher, ekkora felelősség? Újratermelni egy valamikori vármegye 
magyar értelmiségét ebben az országban, ahol kibontakozóban 
van a kisebbségeket elnyomó, felszámolni akaró szocialista 
rendszer? Bebizonyosodott, hogy szabható, mert elég erős a 
válla, elég egyenes a gerince, elég eszes és munkabíró. Több 
százan, több ezren tanúsíthatjuk, hogy a célt elérte. Nem egy-
magában. Empátiájának, mások iránti bizalmának, csapatban 
dolgozni tudásának köszönhetően a lelkesedés, vállalás átra-
gadt tanártársaira, tanítványaira is. A képlet egyszerűnek tűn-
het. 1960-ban két lelkes tanár matematikakört indít, ami hetek 
alatt népszerű lesz, a korábban 6 latin-, 6 magyar-, 4 románórát 
felvonultató program átalakul 6 matek-, 4 fizikaórává, ezzel 
az egyetemi felvételin ki lehet küszöbölni a román nyelv nem 
tökéletes ismeretéből adódó hátrányt. Ezáltal a székelyföldi 
gyermekek tömegesen jutnak be a felsőoktatási intézmények-
be, esetenként 90% fölött egy osztályból. Ernő bácsit idézem: 
„vagy meg van oldva, vagy nincs megoldva az a feladat”, azt 
akarta érzékeltetni, hogy a humán tantárgyakkal ellentétben itt 
nem lehet szubjektíven osztályozni. Ebben a gyászos pillanat-
ban jelenthetjük: Diri bácsi, a feladat, az Ön feladata meg van 
oldva, az elvégzett munka után megpihenhet. A sors különös 
kegye folytán ez a fiatal tanár karmesteri pálcát kap a kezébe, 
jó 12 évre. Ez a kegy elsősorban mindannyiunkat, volt diákokat 
érint, hiszen ennek köszönhetően kiteljesülhetett a tehetség-
kutatás, a jó képességű gyermekek kiválasztása, az iskolába 
jutás útját álló bürokratikus akadályok eltávolítása, a feladat-
hoz felnőni képes tanárok hadrendbe állítása és ezer apró gond 
megoldása. 1968 mérföldkő volt az iskola életében. Az alapítás 

kerek évfordulója alkalmat adott a frissen kinevezett igazgató-
nak, hogy megfogalmazza fejlesztésre vonatkozó kéréseit. Ernő 
bácsi, ha a köz érdekéről volt szó, tudott kérni, így elindulhatott 
a sportosztály, az óvónőképző, megújult, modernizálódott az 
épület. Szívvel, lélekkel együtt élt a gimnáziummal. Az 1977-es 
földrengés estéjén, mire mi a bentlakásból mind leszaladtunk a 
főbejárat elé, már ott állt papucsban és házikabátban. Miután 
meggyőződött, hogy az épületben nem esett kár, sikerült lelket 
vernie belénk a nagy ijedtség után. 1990-ben a testvériskolák 
egyikének igazgatója így ír róla: bozontos szemöldökű, őszülő, 
csillogó szemű, szellemes, nagyon okos ember. Én ilyennek is-
mertem meg 1974-ben, és ilyennek láttam utoljára 2018-ban, a 
hangja után ítélve ilyen volt egy hónapja is. Tartsa meg az Isten 
ilyennek az emlékeinkben, nyugodjon békében!

Volt diákjai nevében Biró Albin

A városháza is megemlékezett 

Példájáért, érdemeiért Csíkszereda polgármestere és ön-
kormányzata posztumusz Pro Urbe díjjal köszöni meg Eigel 
Ernőnek a jelenlétét. Tiszteletére a városháza homlokzatára 
kifüggesztettük a gyászlobogót – jelezte tegnapi közlemé-
nyében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. Mint írják, bár 
az utóbbi bő 25 évben fizikai értelemben többnyire elszakadt 
Csíkszeredától, az általa kifejtett pedagógusi tevékenység 
ismeretében kijelenthető, hogy szellemi értelemben sosem 
fog eltávolodni a várostól: örökségét büszkén viseljük, ham-
vai pedig a szülőföldben nyernek végső megnyugvást.




