
Udvarhelyszék
2021.  ÁPRILIS 15. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 3#fertőzés  #kormányválság  #magyar zászló

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A koronavírus elleni védőol-
tás első adagjának a beadá-
sát követően 5221-en kapták 

el a fertőzést az utóbbi két hétben 
(március 29-április 11.), a második 
oltás után pedig 1119-en. Az oltás-
kampány december 27-ikei rajtja óta 
az oltás utáni megfertőződéseknek 
közel a harmada, azaz 29,3 százalé-
ka az elmúlt két hétben történt – de-
rül ki az Országos Közegészségügyi 
Intézet szerdai jelentéséből.

Mi a magyarázat?

Az oltás utáni pozitív tesztek szá-
mának a növekedésére magya-
rázatot adhat, hogy sokan elő-
vigyázatlanabbá válnak még a 
megfelelő immunválasz kialakulá-
sa előtt, de részben összefügg az-
zal is, hogy az országos oltási ka-
pacitás folyamatosan növekszik, 
így potenciálisan azoknak a szá-
ma is nő, akik megkapták ugyan 
az oltást, de még azelőtt megfer-
tőződnek, hogy a vakcina kifejte-
né a hatását. Az intézet jelentése 
szerint 633-an az emlékeztető oltás 
után több mint 28 nappal kapták 

el a fertőzést. Fontos megemlíte-
ni, hogy nem megbetegedésről, 
hanem megfertőződésről van szó 
– azt a szakemberek is gyakran 
hangsúlyozzák, hogy a védőoltás 
a megbetegedéstől véd, a megfer-
tőződés ellen kisebb védettséget 
biztosít, ugyanakkor az is ismert, 
hogy a beoltottak egy nagyon kis 
százalékának a szervezetében nem 
vált ki megfelelő immunválaszt. 

Az oltáskampány december 
27-ikei rajtjától április 11-ig összesen 
18 630-an fertőződtek meg ország-
szerte az első oltás után, ez a 0,81 
százalékát teszi ki annak a mintegy 
2,3 millió embernek, akik addig 
megkapták a vakcina első adagját. 
Az emlékeztető oltás után össze-
sen 2983-an kapták el a fertőzést 
december óta. Ez a 0,21 százalékát 
teszi ki annak a közel 1,4 millió be-
oltottnak, akik április 11-ig megkap-
ták az emlékeztető oltást is. A má-
sodik oltás után megfertőződők 45,7 
százalékánál, azaz 1363 személynél 
több mint 28 nappal az emlékezte-
tő oltás után igazolták a fertőzést. 
Az Országos Közegészségügyi In-
tézet szerdai jelentése ugyanakkor 
34 olyan, a december-április közti 
időszakban történt halálesetről is 
beszámol, amelyek a második ol-
tás utáni tesztpozitivitást követő-

en következtek be. Hangsúlyozzák 
ugyanakkor, hogy egyik haláleset 
sem az oltás miatt történt. Az inté-
zet azt is közli a jelentésében, hogy 

a december 27. óta elvégzett korona-
vírustesztek 9,2 százalékát végezték 
el olyanok esetében, akik megkap-
ták a védőoltást.

Oltás utáni tesztpozitivitás
Az oltáskampány kezdete óta a beoltottaknak kevesebb mint egy százaléka fertőződött meg

A beoltottak közül a legtöbben az 
emlékeztető oltás beadása előtt 
kapták el a fertőzést

▴  FORRÁS: MTI

• Az elmúlt két hétben ötezernél is többen fertőződ-
tek meg országszerte az első adag koronavírus elleni 
védőoltás megkapása után, és több mint ezren az 
emlékeztető oltás beadását követően. Az oltás után 
igazolt összes fertőzésnek majdnem a harmada az 
elmúlt két hétben történt az oltáskampány decemberi 
kezdete óta. A növekedésre részben magyarázatot az 
oltási kapacitás folyamatos növelése, de azt is jelzi, 
hogy sokan idő előtt lazítanak az egyéni védekezési 
szabályok betartásán.

A zászlók eltávolítását a székely-
földi románok nevében fellépő, 

valójában a magyar szimbólumok 
és nyelvhasználat ellen pereske-
dő Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület (ADEC) kezdeményez-
te. Az első fokon eljáró Bukaresti 
Törvényszék tavaly júniusban a 
zászlókat Magyarország szimbólu-
mainak tekintette, és elrendelte el-
távolításukat. A másodfokon eljáró 
táblabíróság megalapozatlannak 
tartotta és elutasította Gálfi  Ár-
pád polgármester fellebbezését, és 
helybenhagyta az alapfokú ítéletet. 
Emellett azt is elrendelte, hogy a 

polgármester fi zessen 4000 lej ügy-
védi díjat a felperesnek, a jelenleg a 
Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR) parlamenti képviselőjeként 
politizáló Dan Tanasă vezette szer-
vezetnek.

A mostani perben a polgármester 
képviselői azzal érveltek, hogy a pi-
ros-fehér-zöld zászlókat Székelyud-
varhely magyarországi testvértele-
püléseitől kapták, és a tisztelet jeléül 
tűzték ki a lengyelországi, szlová-
kiai testvértelepülésektől kapott 
zászlókkal együtt. A bírósági ítélet 
szerint csak a magyar jelképeket kell 
eltávolítani. Az ADEC 2019-ben a szé-

kely zászlót és a városzászlót is peres 
úton távolíttatta el a székelyudvar-
helyi városháza homlokzatáról, és 
azért is bepanaszolta a polgármeste-
ri hivatalt, mert az Udvarhely Napok 
plakátján csak magyarul jelent meg 
az esemény neve. Utóbbi keresetét 
azonban mind az Országos 
Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD), mind a bíró-
ság elutasította.

Székelyudvarhely pol-
gármesterét 2018 óta Hargita 
megye prefektusa is évről 
évre megbírságolta a vá-
rosban március 15-re kitű-
zött magyar zászlók miatt.

A bíróság döntése jogerős, felleb-
bezésre nincs lehetőség. Jogállam-
ban az ilyen döntéseket végre kell 
hajtani, még akkor is, ha nem értünk 
vele egyet – tolmácsolta Zörgő Noémi 
szóvivő a városháza álláspontját.

Csak a magyar zászlókat kell eltávolítani
• A Bukaresti Táblabíróság tegnap kimondott jogerős 
ítélete értelmében el kell távolítani a piros-fehér-zöld 
zászlókat a székelyudvarhelyi városháza polgármesteri 
irodájából, tanácsterméből és valamennyi helyről, ahol 
az intézményben ki vannak tűzve.

Megvonják a bizalmat a miniszterelnöktől
Megvonja a bizalmat Florin Cîțu liberális miniszterelnöktől a kormánykoa-
líció részét képező USR-PLUS pártszövetség, de folytatná az eddigi közös 
kormányzást a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ. Ezt a kormány-
ban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Dan Barna, a Mentsétek 
meg Romániát Szövetségből (USR) és a Szabadság Egység és Szolidaritás 
Pártjából (PLUS) összeolvadt USR-PLUS társelnöke jelentette be szerdán, 
miután az államfő Cîțu kezdeményezésére, az USR-PLUS hozzájárulása 
nélkül leváltotta tisztségéből Vlad Voiculescut, az USR-PLUS által jelölt 
egészségügyi minisztert. A sajtóértekezletén Barna rámutatott: a tavaly 
decemberi parlamenti választások nyomán megalakult kormánykoalíció 
működésének alapelve az, hogy a fontos döntéseket az abban részt vevő 
pártok közösen hozzák meg, márpedig Cîțu nem konzultált az USR-PLUS-
szal arról, hogy le akarja váltani a pártszövetség által jelölt minisztert, 
hanem kész tények elé állította koalíciós partnereit. Barna szerint Cîțu arról 
sem egyeztetett vele, hogy őt jelölné ideiglenes tárcavezetőnek az egész-
ségügyi minisztérium élére. „Florin Cîțu mostantól kezdve nem bírja az 
USR-PLUS támogatását ahhoz, hogy a miniszterelnöki tisztségben marad-
jon” – szögezte le. Az USR-PLUS azt javasolja, hogy a koalíciós pártvezetők 
közösen keressenek megoldást arra a válságra, amelybe Cîțu „éretlen és 
egyoldalú” döntése sodorta a koalíciót. A PNL csaknem 29, az USR-PLUS 
17,2, az RMDSZ pedig 6,5 százalékos parlamenti súllyal rendelkezik, a jobb-
oldalon tehát egymás nélkül nem tudnak kormánytöbbséget alkotni.
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