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„Erősödik” a delta variáns
Már Székelyföldön is igazolták a korábban indiaiként ismert vírusváltozat megjelenését

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A három székelyföldi megye 
közül kettőben – Maros és 
Kovászna megyében – már 

igazoltan megjelent a koronavírus 
delta variánsa, de a Hargita megyei 
egészségügyi szakhatóság vezetője 
meg van győződve arról, hogy ott 
is felütötte már a fejét ez a vírusvál-
tozat, csak a célzott laborvizsgálat 
elhúzódása miatt nincs még hivata-
losan igazolt fertőzés. 

Fejér Szilárd kémikus-kutató, a 
sepsiszentgyörgyi Pro-Vitam Diag-
nosztikai és Kutatóközpont – amely 
egyike annak a hét laboratórium-
nak országszerte, amelyek a kü-
lönböző vírusvariánsok beazono-
sítására szolgáló szekvenálásokat 
végzik – vezetője pénteken, a közös-
ségi hálón közzétett bejegyzésében 
azt írta, hogy a laboratóriumukban 
talált pozitív teszteredményekkel 
mindaddig más megyék (és orszá-
gok) statisztikáját „gazdagították”, 
de aznap találtak egy Kovászna me-
gyebeli delta-gyanús mintát. 

Az Országos Közegészségügyi 
Intézetnek az aggodalomra okot 
adó vírusvariánsok (VOC) megje-
lenésével foglalkozó keddi, heti 
jelentésében egy igazolt delta ví-
rusvariáns általi fertőzés szerepel 
Kovászna megye esetében.

Maros megyében már a július 26. 
– augusztus 1. közti héten igazolták 
a delta variáns megjelenését: ez két 
idős – 91, illetve 83 éves – nőt fer-
tőzött meg, mindkettejüknek voltak 
társbetegségei, és mindketten éle-
tüket vesztették a fertőzés szövőd-

ményei következtében. Egyébként 
a keddi országos jelentés szerint 
mindeddig már 36 megyében buk-
kant fel a delta variáns.

Hargita megye: 
már vannak gyanús esetek

Hargita megyében hivatalosan még 
nem igazolták a delta vírusvariáns 
megjelenését, de a Hargita Megyei 
Népegészségügyi Igazgatóság ve-
zetője biztos benne, hogy már itt is 
megjelent ez a vírusváltozat. „Én meg 
vagyok győződve róla, hogy van ná-

lunk is, ez nem áll meg a megyehatá-
ron. Már vannak delta-gyanús esetek 
nálunk is, várjuk, hogy a szekvenálás 
készüljön el, mert sajnos nagyon las-
san megy” – fogalmazott Tar Gyön-
gyi. Elmondta, ez egy meglehetősen 
drága vizsgálat, ezért az ilyen jellegű 
elemzéseket végző laboratóriumban 
meg kell várják, hogy megfelelő szá-
mú minta összegyüljön, különben 
nem gazdaságos a vizsgálat. Emiatt 
több hétbe is beletelhet, amíg meg-
érkezik az eredmény, előfordul, hogy 
addigra már a beteget hazaengedték 
a kórházból. „Ennek már csak azért 

van értelme, hogy tudjuk, van nálunk 
vagy nincs (igazolt delta variáns álta-
li fertőzés, szerk. megj.).” Tar Gyöngyi 
szerint aggasztó az alacsony átoltott-
sági arány is. „Ha mindenki be lenne 
oltva úgy, ahogy eredetileg tervezték, 
vagy országszerte tízmillió ember 
megkapta volna az oltást szeptember 
elsejéig, akkor más lenne a helyzet. 
Megvolt hozzá az eszköz, csak aka-
rat nem volt. Ha meglett volna, akkor 
most egészen másképp dőlnénk hát-
ra. Akkor most nem rettegnénk, hogy 
megint maszkot kell viselni vagy 
megint be fognak zárni az iskolák” 
– fogalmazott. Kitért ugyanakkor 
arra is, hogy egy tudományos össze-
hasonlítás szerint az AstraZeneca, a 
Moderna és a Pfi zer oltóanyagának a 
hatékonysága is csökken valamelyest 
a delta vírusvariánssal szemben, de a 

tanulmányok alapján még így is meg-
nyugtatóan jó védettséget ad ellene.

Alacsony az átoltottsági arány

Hargita megyében azonban sokan 
nem hagyatkozhatnak az említett 
védettségre a küszöbön álló negye-
dik hullámban (Hargita megyében 
csak a harmadik, mivel itt az első 
országos hullámban nem voltak 
megbetegedések), ugyanis – mint 
azt Tar Gyöngyitől megtudtuk – a 
Hargita megyei lakosságnak alig 
húsz százaléka van beoltva. Az 
országos kimutatás szerint ugyan 
múlt héten 21,4 százalékos volt ez 
az arány, de a megyei népegész-
ségügyi igazgatóság frissebb né-
pességi adatok alapján számol, 
mint az országos oltáskoordinációs 
biztottság, a megyei adatok a pon-
tosabbak, és azok alapján biztosan 
nem haladja meg a húsz százalékot 
az átoltottsági arány – magyarázta 
a megyei egészségügyi szakható-
ság vezetője. Az országos 
oltáskoordinációs bizottság 
kedden frissített heti adatai 
szerint Kovászna megye 
sem áll jól az átoltottságot 
tekintve, ott ugyanis csak a 
teljes lakosság 17,81 százalé-
ka van beoltva, ami csak az utolsó 
helyek egyikére elegendő a megyék 
átoltottság szerinti rangsorolásá-
ban. A friss országos jelentésben 
egyébként Hargita megye 21,56 szá-
zalékkal szerepel. A székelyföldi 
megyék közül Maros megyében a 
legmagasabb az átoltottsági arány 
– nagyobb a 26,15 százalékos or-
szágos átlagnál –, ott ugyanis a tel-
jes lakosságnak a 28,04 százaléka 
van beoltva, ezzel a kilencedik az 
országos listán. A rangsor első he-
lyén egyébként Bukarest áll 42,57 
százalékos átoltottsággal, a má-
sodik helyen pedig Kolozs megye 
39,91 százalékkal. Az utolsó helyen 
Suceava megye található 15,57 szá-
zalékos aránnyal.

A mintavételtől számítva több 
hét is eltelhet a szekvenálási 
eredmények megérkezéséig

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A bukaresti képviselőház elnöki 
tisztségét is betöltő Orban a há-

rompárti jobbközép koalíció vezetői-
nek kedd esti egyeztetését követően, 
újságírói kérdésre válaszolva bírálta a 
magyar államfő kijelentését. Az apja 
révén magyar származású román poli-
tikus „harciasnak” nevezte Áder János 
kijelentését, szerinte ugyanis „semmi 
köze a történelmi valósághoz” egy la-
pon emlegetni Erdély és a Krím elcsa-

tolását. Ludovic Orban helytelenítette 
azt is, hogy Magyarország köztársa-
sági elnöke a két történés között egy 
nemzetközi konferencián vont párhu-
zamot, amelyen részt vett Florin Cîţu 
román kormányfő is. Áder János hét-
főn Kijevben, a Krími Platform elne-
vezésű rendezvénysorozatot megnyitó 
csúcsértekezleten mondott beszédé-
ben beszélt arról, hogy a magyarok tu-
datába mélyen beleégett mind a nagy-

hatalmi agresszió, mind pedig Trianon 
traumájának emléke, „ezért mi ponto-
san tudjuk, hogy Ukrajna népe számá-
ra miért annyira érzékeny seb a Krím 
annexiója. A köztársasági elnök kije-
lentette: a magyaroknak is van törté-
nelmi tapasztalatuk arról, hogy idegen 
hatalmak önkényesen átrajzolják egy 
éppen akkor nehéz helyzetbe került 
állam határait. „Magyarországtól az 
első világháború után addigi területé-
nek és lakosságának kétharmadát sza-
kították el. Az ekkor kisebbségi sorsra 
jutott magyarság évszázados sérelme, 
hogy a lakóhelyét megszerző államok 
elvették tőle ősi iskoláit, és mindent 
megtettek, hogy elsorvasszák az anya-
nyelvén történő oktatást” – idézte Áder 
János szavait az MTI. 

Nincs alapja 
az összehasonlításnak?

Miközben kormánypárti román poli-
tikusok közül eddig egyedül Ludovic 
Orban reagált Áder János kijelentésé-
re, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 
(PSD) politikusai közül többen is neki-
mentek a magyar államfőnek. Marcel 
Ciolacu PSD-elnök közösségi oldalán 
posztolt bejegyzésében elfogadhatat-
lannak nevezte, hogy Klaus Iohannis 
román elnök és Florin Cîţu miniszter-
elnök „nem mondott semmit a Krím 
elcsatolását Erdély Magyarország 
által történt elvesztéséhez hasonlító 
totálisan elszállt kijelentésre”. „Nincs 
itt semmiféle összehasonlítanivaló! A 
Krím-félsziget erőszakos elcsatolását 

nem ismeri el hivatalosan egyetlen 
demokratikus ország sem. Ellenben 
Erdély egyesülése Romániával a ro-
mánok egyöntetű akaratának eredmé-
nye, amit az 1918. december 1-jei, gyu-
laferhérvári nagy nemzetgyűlés 
határozatban rögzített, és 
amit elismernek nemzetközi 
szerződések, az első világ-
háborút lezáró versailles-i 
békeszerződés is” – olvas-
ható Ciolacu bejegyzésében, 
amely szerint „Romániának 
nincs miniszterelnöke, nincs államfő-
je, nincsenek államférfi jai, akik állást 
foglalnának, amikor az országukat a 
legmagasabb szinten alázzák meg”. 

Rostás Szabolcs

Ludovic Orban és a PSD össztüzet zúdít Áder János trianoni-krími párhuzamára

• Noha laboreredmény ezt még nem igazolta, a Hargita megyei egészségügyi szakha-
tóság vezetője meg van győződve róla, hogy már a megyében is megjelent a koronaví-
rus delta variánsa. A két másik székelyföldi megyében már megjelent a korábban india-
iként ismert vírusváltozat: legutóbb Kovászna megyében találtak helybélitől származó 
delta-gyanús labormintát, a keddi országos statisztikában szerepel is egy igazolt eset.

• Elítélte Ludovic Orban, a kormányzó román Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) elnöke Áder János köztársasági el-
nököt amiatt, hogy párhuzamot vont Trianon, valamint a 
Krím-félsziget annektálása között. A magyar államfőt he-
vesen támadják ellenzéki szociáldemokrata politikusok is.

fertőzés




