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Nem erőltetnék a szúrást
A szülők végzettsége alapján is csoportosíthatók a véleménykülönbségek

H A J N A L  C S I L L A

O nline kérdőívben kérte ki a 
Magyar Szülők Szövetsége 
a romániai óvodákba és is-

kolákba járó magyar gyerekek, va-
lamint az egyetemisták szüleinek 
véleményét a jelenléti oktatásban 
részt vevő pedagógusok koronaví-
rus elleni immunizálásáról, illetve 
a gyerekek iskolai gyorstesztelésé-
vel és beoltásával kapcsolatban. 
Összesen 6446 szülő válaszolt a kü-
lönböző online platformokon feltett 
kérdésekre. A kutatás elemzését a 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem szakembereivel kö-
zösen végezték el. A jelentésből ki-
derül, hogy a válaszadók többsége 
anya, és nagyjából egyenlő arány-
ban származnak városi és vidéki 
környezetből. A világjárvány miatt 
a felmérést online platformokon 
keresztül bonyolíthatták le, ezért 
a válaszolók egy része olyan szülő, 
akinek van internet-hozzáférése és 
számítógépes munkát végez. A vá-
laszadóknak körülbelül a fele felső-
fokú végzettséggel rendelkezik. Az 
ország 17 megyéjéből érkeztek vá-
laszok – legtöbben Hargita, Kovász-
na, Maros és Szatmár megyéből töl-
tötték ki a kérdőívet. A kérdésekre 
legnagyobb számban az általános 
iskolák alsó és felső tagozataira járó 
gyermekek szülei válaszoltak.

Iskolai tesztelés: 
többségük ellenzi

Az első kérdés a nem invazív, nyál 
alapú vizsgálati módszerrel törté-

nő iskolai tesztelésre vonatkozott. 
A megkérdezett szülők 32,6 szá-
zaléka véli úgy, hogy a beleegye-
zésével tesztelhetik a gyerekét az 
iskolában, 2,9 százalékuk szülői 
beleegyezés nélkül is engedné ezt, 
64 százalékuk pedig nem ért egyet 
a gyerekek iskolai tesztelésével. Az 
iskolai teszteléssel egyetértő vá-
laszadók túlnyomó többsége tehát 
úgy gondolja, hogy ez csak szülői 

beleegyezéssel történhet. A válasz-
adók lakóhelye alapján történő cso-
portosítást tekintve a vidéki szülők 
jóval nagyobb arányban – 70,9 szá-
zalékban – nyilatkoztak úgy, hogy 
ellenzik gyermekeik tesztelését, 
mint a városokban élő szülők (57,5 
százalék). A szülők iskolai vég-
zettsége is hozzájárul a vélemény-
különbséghez, azaz az általános 
iskolai végzettséggel rendelkező 
szülők, továbbá a szakközépisko-
lát és középiskolát végzettek nagy-
részt ellenzik a gyermekek teszte-
lését az oktatási intézményekben. 
A felsőfokú végzettségűek között 

azonban felülreprezentáltak azok, 
akik szülői beleegyezéssel hozzá-
járulnának a gyermekek noninva-
zív teszteléséhez.

Pedagógusok immunizálása: 
kevesen köteleznék

A második kérdés, amelyben szin-
tén előre megfogalmazott lehető-
ségek közül lehetett választani, 
a pedagógusok immunizálására 
vonatkozott. A válaszadók 55,4 
százaléka véli úgy, hogy nem kell 
kötelezővé tenni az oltást a taná-
rok esetében, és csak 12 százalé-
kuk gondolja úgy, hogy kötelező 
módon be kellene oltani a peda-
gógusokat. 32,5 százalékuk azt 
válaszolta, hogy az egészségügyi 
szakhatóságnak kellene döntenie 
a tanárok oltási kötelezettségéről 
– derül ki a jelentésből.

Vidéken kevesebben köteleznék

A kérdőív elemzői nem találtak regi-
onális különbségeket a szülők hozzá-
állásában, a nemek között azonban 
jelentős különbségek vannak, azaz 
az anyák kisebb arányban (11,2 szá-
zalék, szemben az apák 17 százalé-
kával) gondolják úgy, hogy a tanügyi 
személyzetet be kellene oltani. A fa-
lun lakó szülők nagy arányban (45,3 
százalék) képviselik azt a véleményt, 
hogy az egészségügyi szakhatósá-
goknak kellene dönteniük a tanárok 
oltási kötelezettségéről, és csupán 7,5 
százalékuk gondolja úgy, hogy a ta-
nárokat kötelezni kellene az oltásra. A 
középfokú végzettséggel rendelkezők 
nagy része úgy véli, hogy a tanárok 
beoltása nem feltétlenül szükséges. A 
felsőfokú végzettségűek körében több 
az olyan szülő – 56 százalék –, aki tá-
mogatja a tanárok kötelező védőoltá-
sát – áll a kutatási jelentésben.

Gyermekkori védőoltás: 
a többség ellenzi

A szülőknek feltett három kérdés kö-
zül a gyermekek beoltására vonatko-
zóra szinte egybehangzó válaszok ér-
keztek: ötből négy szülő nem járulna 
hozzá gyermeke beoltásához – derül 
ki a jelentésből. A válaszadók 19,6 
százaléka oltatná be gyerekét, 80,4 
százalékuk viszont nem támogatja 
a gyerekek beoltását. A gyermekek 
immunizálását elutasító válaszadók 
között a vidéken élők felülreprezen-
táltak a városokban élőkhöz képest 
(86,3 százalék a 74,8 százalékhoz 
képest), és az alapfokú végzettségű 
szülők felülreprezentáltak a felső-
fokú végzettségűekhez képest (90,6 
százalék a 73,7 százalékhoz képest). 
A szülők iskolázottsági szintjének 
növekedésével párhuzamosan nő 
azon szülők száma is, akik a kisko-
rúak beoltását támogatják – áll a 
Magyar Szülők Szövetsége által kez-
deményezett kutatás elemzésében.

A „kötelező” pedagógusi 
immunizálást a felsőfokú 
végzettséggel rendelkező 
szülők támogatják a legnagyobb 
arányban
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K O V Á C S  E S Z T E R

K ilyén Barna, a Parajdi Trópu-
si Lepkeház megálmodója és 

működtetője aktív tagja a felsőbol-
dogfalvi közösségnek is, nagy fába 
vágta tehát a fejszét. „Nagyjából két 
évvel ezelőtt fogalmazódott meg az 
ötlet, a helytörténeti kutatás igénye, 
a végcél pedig egy monográfi ának a 
megírása. Felsőboldogfalváról van-
nak ilyen témájú kisebb írások, de 

egy szóra érdemes, átfogó helytörté-
neti kiadvány nem született” – ava-
tott be a részletekbe.

Monográfia és a járulékos 
„kincsek”

A terv tehát a monográfi a elkészítése, 
de a kutatómunka során sok olyan tár-
sult információs anyag és tárgy került 
elő, amelyek a monográfi ában nem 
tudnak megjelenni. Így született tehát 
a mostani, rendhagyó helyszíneken 
(a település üzleteiben, a polgármes-

teri hivatalnál, a gyógyszertárban) 
látható tárlat. A kiállítás teljes anyaga 
a falubeliek tulajdona, azaz az összes 
objektum és kordokumentum most 
került először közszemlére. Ilyen pél-
dául a községházánál látható faragott 
kőtábla is, amit egy felsőboldogfalvi 
család talált a kilencvenes években 
a Nagy-Küküllőben. Rajta néhány 
soros nemzeti érzelmű vers olvas-
ható. „Tavaly a Kováts Fényképészet 
archívumát néztük át, amikor a »kis 
magyar világban« a faluban készült, 
soha nem publikált fotók kerül-
tek nyilvánosságra, amely alapján 
beazonosítható a kőtábla” – árulta 
el Kilyén Barna. Mint kiderült, a táb-
la az 1940 őszén az országzászlóval 
együtt felállított Hármashalom em-
lékmű része volt. Az 1944-es határ-

módosítás után hatalomra került ro-
mán kommunista rendszer lebontatta 
az irredentának ítélet emlékművet, 
ekkor kerülhetett a faragott kőtábla a 
Nagy-Küküllőbe. A kilencvenes évek-
től máig pedig az egyik falubeli csa-
lád pincéjében őrizték.

Megőrizni, amit lehet

„Boldogfalva látványosan fejlődik, 
ez jó, de rossz oldala is van ennek. 
Nyilván a fejlődés szükséges és elő-
remutató. Folyamatosan bővül a falu 
lakossága, nagyon sok a beköltözött 
fi atal és fi atal család, ezért rengeteg 
régi házat lebontanak. A valamikori 
Boldogfalvából egyre kevesebb ma-
rad” – hangsúlyozta Kilyén Barna. 
A Felsőboldogfalvikum nevet vise-

lő kezdeményezés tehát azt a célt 
is szolgálja, hogy a helybélieknek 
bemutassa a gazdag helytörténeti 
kincset, hogy a továbbiakban se-
gítsenek megmenteni azt, ami még 
megmaradt az elődöktől. A hely-
történeti projekt részeként 
további kiállításokat és 
rendezvényt is terveznek 
a kezdeményezők, illetve 
lobbiznak a boldogfalvi táj-
ház létrehozásáért is. „Ne 
egy statikus épületre gon-
doljunk, hanem egy dina-
mikus, a mai elvárásoknak 
is megfelelő, vagány helytör-
téneti kiállítóhelyre” – tudtuk meg. 
Közben pedig minden újabb felfede-
zett érdekesség, történet a kezdemé-
nyezés Facebook-oldalán követhető.

Felsőboldogfalvikum – a feltáratlan „kincsek” tárháza
• Rendhagyó kiállításon mutatkozik be Felsőboldog-
falva múltjának egy szelete: a tárlat Kilyén Barna mint-
egy kétéves kutatómunkájának eredménye, a végső cél 
pedig a település monográfiájának kiadása.

Erdély

• A romániai magyar szülők többsége ellenzi gyermekei óvodai és iskolai, nem invazív 
módszerrel történő gyorstesztelését, és több mint 55 százalékuk nem tartja szükséges-
nek a tanárok „kötelező” beoltását, illetve elsöprő többségük ellenzi gyerekei immuni-
zálását koronavírus ellen – derül ki a Magyar Szülők Szövetsége által kezdeményezett 
online felmérés eredményeiből.




