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Marad a bizalmatlanság
Gyanakvással tekint a magyarokra és a védőoltásra a románok többsége

ISZLAI KATALIN

Beszédes adatokat hozott nyil-
vánosságra frissen közzétett 
elemzésében az Információs 

Hadviselést és a Stratégiai Kom-
munikációt Elemző Laboratórium 
(LARICS), a közvélemény-kuta-
tást áprilisban végezték el a Po-
litikatudományok és Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézetével (ISPRI), 
az AstraZenecával és egyéb part-
nerekkel együttműködve. A köz-
biztonság kérdése köré épülő fel-
mérésben azt vizsgálták, hogyan 
viszonyul a lakosság a különböző 
országokhoz, azok vezetőihez és a 
koronavírus elleni védőoltáshoz. 
Mint kiderült, a lakosság többsége 
szinte mindennel és mindenkivel 
szemben bizalmatlan.

Egyszer az egyház, 
aztán a kórház

A telefonos kutatás első kérdésé-
ben arra voltak kíváncsiak, hogy 
a válaszadók szerint mikor volt a 
leginkább védett Románia a kül-
földi fenyegetésekkel szemben. A 
válaszadók többsége, pontosabban 
43 százaléka szerint az ország a 

NATO-csatlakozás óta a leg-
biztonságosabb, de sokan 
gondolják úgy, hogy inkább 
a kommunizmus idején volt 
az (37%). Több mint kilenc 
százalék továbbá úgy látja, 

hogy az 1990-es években, a 
NATO-csatlakozás előtt, 6,4 száza-
lékuk szerint pedig a két világhá-
ború között volt a leginkább védett 
az ország. A lakosság Románia in-
tézményeiről alkotott véleménye is 
tartogatott meglepetéseket: legtöb-
ben a hadseregben bíznak (72,6%), 
ezt követi az egyház (57,5%), majd a 
külügyminisztérium (50%). A rend-
őrségben, a csendőrségben és a kór-
házakban viszont csak a lakosság 
kevesebb mint fele bízik. Ezt követő-
en a kutatók arra voltak kíváncsiak, 
hogy a legismertebb nemzetközi po-
litikusok közül kit milyen mérték-
ben tartanak „a béke vagy a háború 
emberének”. A lakosság Vlagyimir 
Putyin orosz elnököt nevezte meg a 
legnagyobb veszélyforrásként (62,5 
százalék), őt követte 62,5 százalék-
kal Xi Jinping, a Kínai Népköztársa-
ság elnöke, a harmadik helyen 56,3 
százalékkal Donald Trump korábbi 
amerikai elnök végzett, a negye-
diken pedig Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök áll 39,2 százalékkal. 
A lista ellentétes oldalán Emmanuel 
Macron francia elnök végzett, akit 
a lakosság 82,4 százaléka békepár-
tinak gondol, a második helyen pe-
dig Klaus Iohannis államfő végzett 
78,7 százalékkal. A kutatásból az 
is kiderült, hogy a megkérdezettek 
többsége, azaz 63,6 százaléka sze-
rint Magyarország megengedhetet-
len módon beleavatkozik Románia 
belügyeibe, 66,2 százalékuk szerint 
pedig Magyarország célja Erdély el-
szakítása az országtól.

Kevesen hisznek benne

Az elemzés második részében a la-
kosság koronavírus elleni védőol-
tással kapcsolatos véleményét vizs-
gálták. A válaszadók többsége, 51,3 
százaléka szerint az immunizáláson 
kívül más megoldásokra is szükség 
lenne a vírus megállításához, 20,9 
százalékuk nem ért egyet az oltá-
sokkal, és mindössze 26,9 százalék 
véli úgy, hogy a vakcinák jelentik 
az egyetlen megoldást a járvány 
legyőzéséhez. Az oltásellenesek zö-
me azért nem támogatja az immu-
nizálást, mert szerintük nem nyújt 
védelmet (32,4%), de a mellékhatá-
sokat (29,9%) és a túl gyors előállí-
tást (27,9%) is sokan kifogásolták. 
A megkérdezés pillanatában a meg-
kérdezettek 20,1 százaléka vallotta, 
hogy beoltatja magát, 20 százalékuk 
már megtette, 27,3 százalékuk még 

gondolkodik rajta, 32,5 százalékuk 
viszont nem kér a védőoltásból. 
Szintén érdekes adat, hogy a hazai 
lakosság túlnyomó többsége, 44,6 
százaléka a Pfi zer/BioNTech által 
kifejlesztett oltóanyagot tartja a leg-
jobbnak, majd a Johnson & Johnson 
(5,7%), a Moderna (5,1%), az AstraZe-
neca (4,7%), a Sputnik V (3,3%) és a 
kínai vakcinák (1,6%) következnek 
a népszerűségi listán. A válaszadók 
21,4 százaléka viszont azt állította, 
hogy nem hallott még ezekről a vé-
dőoltásokról, semmit sem tud róluk. 
A megkérdezettek 91,5 százaléka 
szerint a lakosság egy része már nem 
tartja tiszteletben az óvintézkedése-
ket, mert belefáradtak, 87,6 százalék 
szerint ennek az az oka, hogy nem 
bíznak a hatóságokban. A lakosság 
63,6 százaléka szerint továbbá a 
vírus nem annyira veszélyes, mint 
ahogyan azt a sajtóban ismertetik, 
82,7 százalék szerint pedig a hiva-

talosan koronavírus-fertőzésben 
elhunytak többsége valójában más 
betegség miatt vesztette életét.

Krízishelyzet okozta 
bizonytalanság

Noha az oltáskampány hatására va-
lamelyest felcsillant a fény az alag-
út végén, még mindig krízishelyzet 
van, ilyenkor pedig jellemző a bi-
zonytalanság a lakosság részéről 
– mutatott rá megkeresésünkre Hor-
váth István szociológus. Mint részle-
tezte, krízishelyzetben az emberek 
frusztrációi mindig kulturálisan elő-
re meghatározott módokon fejeződ-
nek ki, és felerősödnek a különbö-
ző, már létező történelmi klisék. Az 
oltással kapcsolatos bizalmatlanság 
szerinte érthető, hiszen a tudomány-
nak sincsenek megnyugtató válaszai 
sok kérdésre, például hogy szükség 

lesz-e harmadik dózisra, mennyi 
ideig tart a védettség, emiatt pedig 
sokan úgy érzik, hogy ez csak egy 
tüneti kezelés és nem csodaszer. A 
román–magyar viszonyra áttérve el-
mondta, a két nép közötti ellentétek 
mindig is jelen voltak, és ez a közel-
jövőben sem fog megváltozni. Ezt 
csak felerősítették az elmúlt időszak-
ban tett nyilatkozatok, amelyek pél-
dául a Magyarország által nyújtott 
gazdasági kedvezményeket problé-
maként említették, amelyet ellenőr-
zés alá kell vonni. „Nem hiszem, 
hogy ez a helyzet egyhamar meg-
változna. Nagy-Románia létrejöt-
tének 100. évfordulója, majd a tria-
noni békediktátum 100. évfordulója 
kapcsán ismét felszínre törtek ezek 
a retorikák, és a különböző évfor-
dulók kapcsán a jövőben is folyton 
előjönnek majd a magyar–román 
viszony alakulásától függetlenül. A 
történelemszemlélet az elmúlt 30 év-

ben nem változott, ezért ugyanazok 
a meggyőződések újratermelődnek 
az új generációkban is” – magya-
rázta Horváth István. Hozzátette, 
az 1990-es évek elején elindult egy 
együttműködés a magyar és a ro-
mán tudományos akadémia között 
olyan történelemkönyvek megírása 
érdekében, amelyekben egy közös 
álláspont mentén foglalják össze a 
történelem vitatott pontjait. Ez a fo-
lyamat azonban a számtalan egyez-
tetésen kívül semmilyen látványos 
eredményt nem hozott azóta sem. 
„Ha az elmúlt 30 évben az állítóla-
gos jó szándékok ellenére nem tör-
tént meg egy szemléletváltás, akkor 
nem látom, mi lehetne az a nagy 
esemény, amelynek okán ez bekö-
vetkezhet” – zárta a szociológus.

A válaszadók 21,4 százaléka azt 
állította, hogy nem hallott még a 
koronavírus elleni védőoltásokról
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Útlezárások
A Hargita Gyöngye Rali miatt 
útlezárások lépnek érvénybe. 
Pénteken 14.30–17.30 között a 
138-as jelzésű megyei út Libán 
és Gyergyóújfalu közti szaka-
szán (PS1); 15.10 és 18.40 között 
a 13B jelzésű országút Borzont 
és Parajd közti szakaszán (PS2, 
PS3). Udvarhelyszéken szom-
baton: 8.30-tól 18.30-ig a 29-es 
jelzésű községi út Lövéte és Ki-
rulyfürdő közti szakaszán (PS4, 
PS7 és PS10), szabad átjárás 
11.15–11.45, illetve 14.45–15.15 
között, valamint 18.30-tól; 9 
órától 19 óráig a 131-es jelzésű 
megyei út Homoródszentpál és 
Karácsonyfalva közti szakaszán, 
illetve a 132-es jelzésű megyei 
út karácsonyfalvi szakaszán 
(PS5, PS8 és PS11), szabad 
átjárás 12.00–12.30, illetve 
15.30–16.00 között, valamint 19 
órától; 9.30-tól 19.30-ig a 131-es 
jelzésű megyei út Patakfalva és 
Homoródszentmárton közti sza-
kaszán (PS6, PS9 és PS12), sza-
bad átjárás 12.20–12.50, illetve 
15.50–16.20 között, valamint 
19.30-tól. A jelzett időpontok a 
verseny tervezett, normális lefo-
lyása alatt értendők. Bármilyen 
csúszásról a helyszínen lévő 
pályabírók tudnak majd informá-
cióval szolgálni.

Táncelőadás Ditróban
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes Erdély.ma – Levelek 
Londonba című előadását 
mutatja be Gyergyóditróban. Az 
előadás ma 19 órától tekinthető 
meg a Kőrösi Csoma Sándor 
Művelődési Házban. Kelet-Euró-
pa egyik legnagyobb problémá-
járól, a fiatalok kivándorlásáról 
szól, melynek okán ünnepe-
ink, szokásaink is változnak, 
silányulnak. A helyenként 
drámai hatású produkcióval a 
rendező-koreográfus, forga-
tókönyvíró Diószegi László 
emléket kíván állítani múltbéli 
értékeinknek, és egyben egy 
figyelmeztetést is megfogal-
maz a jelenünkkel, jövőnkkel 
kapcsolatban.

Vezetéstechnikai 
képzés
A csíkszeredai Safety Bike 
Egyesület és a Rebel Wolves MC 
motorkerékpáros vezetéstech-
nikai képzést és könyvbemuta-
tót tart a Csíkszereda csíkcsi-
csói kijáratánál lévő Hargita 
megyei gépjármű-felügyelet 
(R.A.R.) udvarán szombaton 10 
órai kezdettel. A képzést azok-
nak szervezik, akik szeretnék 
biztonságosabban, jobban 
vezetni motorkerékpárjukat. A 
képzést Bálint Levente, a Wide 
Road oktatója tartja, aki már 
több hasonló magyarországi és 
erdélyi képzésnek volt a vezető 
oktatója. Az eseményen az ok-
tató által írt, vezetéstechnikával 
kapcsolatos könyv bemutatójá-
ra is sor kerül.

• RÖVIDEN 

• A magyarokkal és a koronavírus elleni védőoltással 
szemben is bizalmatlan a románok többsége egy friss ku-
tatás szerint. Az ország lakosságának több mint fele úgy 
véli, hogy Magyarország célja Erdély elszakítása Romá-
niától, és a vakcinák szerintük nem képesek megállítani 
a járvány terjedését. Több mint húsz százalékuk ráadásul 
nem is hallott még egyik védőoltásról sem.




