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VEZÉRCIKK

A szülők többsége támogatja, 
hogy jelenléti oktatással rajtol-
jon szeptemberben a tanév egy 
felmérés szerint, amely ugyan-
akkor arra is rávilágít, hogy a 
koronavírus ellen be nem oltott 
felnőttek többsége gyerekének 
sem adatná be a vakcinát.

 » BÁLINT ESZTER

A romániai szülők döntő többsége 
úgy gondolja, hogy szeptember 
13-án jelenléti oktatással rajtol-

hat el a tanév, nagy részük viszont úgy 
gondolja, hogy nem a hatóságoknak, 
hanem a szülőknek kellene dönteniük 
arról, hogy gyerekük az iskolapadok-
ban vagy otthonról online vesz részt az 

órákon egy, a Romániai Szülői Egye-
sületek Szövetsége által készített, nem 
reprezentatív felmérés szerint. Az on-
line kérdőívet önkéntes alapon 35 455 
szülő töltötte ki alig 48 óra leforgása 
alatt, az önkéntes válaszadók 36,6 szá-
zaléka jelölte be azt, hogy általános is-
kola felső tagozatába jár a gyereke, 25 
százalékuk gyereke középiskolás, és 
alig 8,2 százalék elemis.

A közvélemény-kutatás tegnap nyil-
vánosságra hozott eredményei sze-
rint a szülők 88,6 százaléka szerint 
szeptember 13-án jelenléti oktatással 
rajtolhat el a tanév, 76,1 százalékuk 
pedig azt gondolja, hogy nem a ható-
ságoknak, hanem a szülőknek kellene 
dönteniük arról, hogy gyerekük az is-
kolapadokban vagy otthonról online 
vesz részt az órákon.

A be nem oltottak gyereküket 
sem immunizálnák
A szülők 47,9 százaléka válaszolta 
amúgy azt, hogy nincs beoltva koro-
navírus ellen, 43,2 százalékuk felvet-
te már a vakcinát, 8,9 százalék pedig 
nem kívánt válaszolni erre a kérdésre.  
Érdemes megjegyezni, hogy a vasárna-
pi adatok szerint a romániai lakosság 
26,36 százaléka immunizált, vagyis a 
válaszadó szülők körében lényegesen 
nagyobb az oltottak aránya, mint a tel-
jes lakosság sorában.

Ugyanakkor az oltással nem ren-
delkező szülők 46 százaléka mondta 
azt, hogy nem is fogja beoltatni ma-

gát, 40,1 százalékuk még nem dön-
tött a kérdésben, 8,7 százalékuknak 
ellenjavallott a vakcina felvétele. 
Azt, hogy szándékában áll felvenni 
az oltást, az oltatlanok alig 5,2 száza-
léka nyilatkozta.

A válaszadók 87,6 százaléka eköz-
ben még nem adatta be az oltást gyere-
kének, és alig 7,3 százalékra rúg azok-
nak az aránya, akinek a gyereke be 
van oltva koronavírus ellen. 5,1 száza-
lék nem válaszolt. A nem immunizált 
szülők többsége – 55,1 százalék – nem 
is akarja beoltatni gyerekét, és mind-
össze 4,1 százalékos az oltási hajlan-
dóság ebben a kategóriában. A be nem 
oltott szülők 2,5 százaléka eközben azt 
mondta, a gyereke nem kaphatja meg 
a vakcinát, 14,9 százalékuknak pe-
dig olyan korban van a gyereke, hogy 
egyelőre nem ajánlott neki a vakcina.

Tesztelni: mikor, hogyan?
A felmérés készítői arról is meg-
kérdezték a szülőket, hogy milyen 
esetekben, milyen gyakorisággal és 
milyen módszerrel kellene tesztelni 
a tanulókat, illetve a tanintézetek-
ben dolgozókat. 36,6 százalék vála-
szolta azt, hogy nem invazív teszttel 
kell minden osztálytársat tesztelni, 
ha egy diáknál koronavírus diag-
nosztizálnak, 21,1 százalék szerint 
mindegy, hogy milyen tesztet hasz-
nálnak. A szülők 31,8 százaléka vi-
szont nem szeretné, ha a gyerekeket 
tesztelnék, ha felüti a fejét az osz-
tályban a vírus.

48,8 százalékra rúg eközben azok-
nak az aránya, akik szerint nincs 
szükség arra, hogy megszabott idő-
közönként teszteljék a diákokat, 22,7 
százalék szerint viszont periodikusan 
tesztelni kellene őket nem invazív 
módszerekkel, 9,6 százalék nem kí-
vánt vagy nem tudott válaszolni.

Arra a kérdésre, hogy milyen időkö-
zönként kellene végezni a teszteket, 
a periodikus tesztelést szorgalmazó 
szülők 34,2 százaléka mondta azt, 
hogy heti rendszerességgel, 26,1 szá-
zalékuk szerint viszont elég havonta, 
22,7 százalék pedig arra voksol, hogy 
kéthetente vessék alá tesztelésnek a 
diákokat. Törpe kisebbséget – 6,3 szá-
zalék – képviselnek azok, akik szerint 
72 óránként kellene tesztelni.

Ami pedig az iskola alkalmazot-
tainak a periodikus tesztelését ille-

ti, a válaszadók 53,3 százaléka úgy 
gondolja, hogy szükség lenne erre, 
31,3 százalék szerint viszont nem 
szükséges, a többiek nem tudtak 
vagy nem akartak válaszolni. Ami-
kor pedig azt kérdezték, hogy mi-
lyen időszakonként kellene ezekre a 
tesztekre sort keríteni, a periodikus 
tesztelést szorgalmazó szülők 35,5 
százaléka a heti rendszerességre 
voksolt, 23,8 százalékuk szerint elég 
havonta, 20,2 százalék szerint a két-
heti rendszeresség lenne az ideális, 
9,7 százalék szerint viszont 72 órán-
ként kellene tesztelni a tanintéze-
tekben dolgozókat.
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BELESZÓLÁST SZERETNÉNEK A ROMÁNIAI SZÜLŐK A TANÍTÁS MÓDOZATÁBA

Jelenléti oktatást támogatnak Magányban,
idegenben

Elöregedés és megfogyatkozás – régóta ezekkel a 
negatív tartalmú igékkel jellemezhető a hazai né-
pesség arányának alakulása. Nem számít már új-
donságnak a hír, hogy jottányit sem fi atalodik Ro-
mánia lakossága, sőt ellenkezőleg: egyre több az 
idős ember, ezzel egy időben pedig az elvándorlás 
mértéke sem látszik csökkenni. Minden évben ha-
sonló irányú statisztikák látnak napvilágot, az or-
szág természetes népszaporulata majdnem 30 éve 
került negatív tartományba, azóta egyre súlyos-
bodik a népességfogyás, a szakemberek pedig a 
mutatók további romlására számítanak. Az állandó 
lakosság a rendszerváltozáskor még több mint 22 
millió volt, ma pedig alig haladja meg a 19 milliót. 
És amikor plasztikusan megfogalmazzák a fogyás 
mértékét, az elgondolkodtató megközelítés úgy 
fest, hogy tavaly óta hozzávetőlegesen egy Maros-
vásárhely méretű településsel fogyott a népesség.

Az, hogy egész Európa gyors ütemben öregszik, 
nagyívű és úgy tűnik, nehezen megállítható folya-
mat, ami bizony Romániára is érvényes. Ahogy 
sajnálatos módon abban sincsen újdonság, hogy 
mennyien fognak vándorbotot és indulnak más or-
szágokba. Talán nem is kell föltétlenül arra várni, 
hogy a statisztikai intézetek időről időre számszerű 
bejelentéseket tegyenek, elég körülnéznünk saját 
környezetünkben, és kiderül: pontosan érzékel-
hető a jelenség. Tegye fel a kezét, akinek nincse-
nek a rokonságában, baráti, ismeretségi körében 
olyan fi atalok, akik külföldön keresnek boldogu-
lást. Dániában kamiont vezetnek, Svédországban 
rakodómunkásként, Angliában orvosként keresik 
a kenyerüket, esetenként ott nevelik a gyereküket, 
ott fi zetik az idegen bébiszittert. És hogy belátható 
időn belül haza szándékoznak-e térni, jó kérdés.

Közben itthon egyre inkább elnéptelenednek a 
falvak, egyre több az idős, elmagányosodó ember. 
Tegye fel a kezét az is, akinek nincsenek magára 
hagyott, aktív családi élet nélkül maradó idős roko-
nai. Öregek, akik haszontalannak érzik magukat a 
társadalomban, a mikro- és makroközösségekben. 
Hiszen manapság szinte már csak a néprajzi leírá-
sokban lelhető fel az a családmodell, amely szerint 
közös háztartásban éltek az öregek, középkorúak, 
fi atalok, gyerekek, ahol az időseket nem tekintet-
ték „hasznavehetetlennek”, mert segítettek a gye-
reknevelésben is, tanácsaiknak, továbbadott élet-
tapasztalatuknak értéke volt. Szükség volt rájuk.

Úgy tűnik, a szétszóródó, szétforgácsolódó, 
összetartás és számarány szempontjából is meg-
fogyatkozó emberi közösségek ideje következett 
el, ahol idegenbe kényszerül szakadni a fi atal, és 
magányra ítéltetik az öreg. És ahol évente egy Ma-
rosvásárhely méretű várossal lesz néptelenebb 
egy ország.
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Oltatni vagy nem oltatni? Az oltatlan szülők 55 százaléka gyerekének sem adatná a koronavírus elleni vakcinát

 » RÖVIDEN

Jelentősen csökkent Románia lakossága
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap közölt előze-
tes adatai szerint Románia állandó lakossága 19,186 mil-
lió fő volt 2021. január elsején, 142 600-zal kevesebb, mint 
2020. január elsején. A népességcsökkenés fő oka a nega-
tív szaporulat: az elhalálozások száma az egy év alatt 120 
273-mal meghaladta az élve születésekét – tájékoztatott az 
INS. 2021. január elsején az állandó városi lakosság szá-
ma 10,286 millió volt, 1,6 százalékkal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. A 19,186 millió fős állandó lakosság 51 
százaléka, 9,795 millió volt nő, 0,7 százalékkal kevesebb, 
mint 2020. január elsején. Az INS közleménye szerint egy 
év alatt felgyorsult a lakosság demográfi ai elöregedése, 
nőtt a 65 felettiek aránya. Az öregedési index (100 fi atalra 
jutó idősek száma) a 2020. január elsején mért 120,8-ról 
123,9-re emelkedett. Egy év alatt az adatok szerint 0,1 szá-
zalékponttal, 15,7-ről 15,6 százalékra csökkent a 0–14 év 
közöttiek aránya az állandó lakosságon belül, miközben 
a 65 év fölöttiek aránya 0,4 százalékponttal, 18,9-ről 19,3 
százalékra emelkedett. Az INS szerint a népességcsök-
kenés második legfontosabb oka az elvándorlás: közel 
29 ezerrel többen települtek ki Romániából, mint ahány 
bevándorló érkezett az országba.

Növelnék az átoltottságot a diákok körében

A 12–15 éves diákok csaknem 5 százaléka vette fel mostanáig a korona-
vírus elleni vakcinát, a 16–19 évesek körében ez az arány meghaladja a 
20 százalékot – jelentette ki tegnap Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. 
„34 709 diák kapta meg az oltást a 12–15 éves diákok körében, ami csak-

nem 5 százalékos arányt jelent. A legutóbbi jelentés óta 5000-rel nőtt ez 
a szám. A 16–19 éves korcsoport esetében 3000-rel bővült a kör, és elérte 
a 153 ezret, ami több mint 20 százalékos arányt jelent” – válaszolta a 
tanügyi tárca vezetője, amikor az újságírók arról faggatták, hogy a diákok 
hány százaléka kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Beszélt egyúttal 
arról is, hogy tájékoztató kampányra van szükség a beoltottak számának 
növeléséhez. „Az 5 és a 20 százalék is az országos arányt jelenti, ami 
nem túl magas. Közös erőfeszítésre, tájékoztató akciókra van szükség, 
amelyek elrajtoltak már. Minden iskolában van egy kĳ elölt személy, aki 
megkönnyíti a kapcsolattartást a közegészségügyi igazgatóság és a szü-
lők között, hogy választ tudjanak adni a szülőkben az oltakozás kapcsán 
felmerülő kérdésekre” – magyarázta Sorin Cîmpeanu.




