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Ellenzik a vakcinát
Felmérés: a szülők fele nincs beoltva a koronavírus ellen

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

A Román Felmérési és Stratégi-
ai Intézet (IRES) arra kereste 
a választ, hogy milyen a be-

oltott és beoltatlan szülők aránya, 
illetve rákérdeztek az okokra is, 
hogy miért nem éltek a koronavírus 
elleni oltás lehetőségével azok, akik 
eddig nem igényelték a vakcinát. A 
szeptember második felében vég-
zett közvélemény-kutatás szerint a 
megkérdezett szülők több mint fele 
(54 százalékuk) nem oltatta be ma-
gát. A legtöbb beoltatlan szülő, azaz 
32 százalékuk a „vakcinába vetett 
bizalom hiányát” és „a vakcina ká-
ros hatásaitól való félelmet” hozta 
fel, illetve 12 százalékuk a „halálfé-
lelmet” említette, amiért nem élt az 
oltás lehetőségével. További 12 szá-
zalékuk szerint „nincs vírus”, vagy 
úgy gondolja, hogy „a világjárvány 
összeesküvés”, 6 százalékuk pedig 
orvosi ellenjavallat miatt nem oltat-
ta be magát.

A beoltatlan szülők több mint 
háromnegyede (77 százalékuk) 
azt állítja, hogy senki és semmi 
nem tudná rávenni, hogy felvegye 
a vakcinát. 11 százalékuk viszont 
elismeri, hogy lehetnek olyan té-
nyezők, amelyek hatására az oltás 
mellett döntene. A legtöbben (25 

százalékuk) azt vallják, csak akkor 
oltatnák be magukat, ha rákény-
szerítenék őket, 11 százalékukat 
meggyőzné, ha több szabadságot 
kapnának, 9 százalékuk csak akkor 
élne a koronavírus elleni vakciná-
val, ha biztos lenne abban, hogy az 
biztonságos és hatékony, 9 száza-

lékuk akkor változtatna álláspont-
ján, ha több információt kapna a 
vakcináról – derül ki a felmérésből. 
A beoltatlan szülők 8 százaléka azt 
mondja, hogy esetleg akkor adatná 
be az oltást, ha valaki meggyőzné. 
Legtöbbjüket a háziorvosuk vagy 
szakorvosok győzhetnék meg legin-

kább a védőoltás szükségességéről 
(45 százalékukat), de a családtagok 
(17 százalékuk), a munkaadók (9 
százalékuk), a papok (5 százalé-
kuk) végül a barátok (4 százalékuk) 
véleménye is meghatározó lenne. 
Az országos felmérést szeptember 
16–29. között végezték telefonon, 
egyszerű véletlen mintavétellel a 
romániai, nem intézményesített 
felnőtt lakosság 1032 főből álló cso-
portján, a hibahatár 3,1 százalék.

A legtöbb szülőt az orvosok 
győzhetnék meg leginkább 
a védőoltás szükségességéről
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Ingyenes ügyintézés 
Gyimesfelsőlokon
Az RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zete az Eurotrans Alapítvánnyal 
együttműködve kiszállást szer-
vez Gyimesfelsőlok községbe. 
Az érdeklődők október 14-én 
(csütörtökön), 18-án (hétfőn), 
21-én (csütörtökön) 15 és 17 óra 
között a gyimesfelsőloki pol-
gármesteri hivatalban adhatják 
le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. A dossziék 
összeállítása minden esetben 
díjmentes. Segítenek a hono-
sítási kérelem benyújtásában, 
házasság, gyermekszületés, 
haláleset vagy válás anyaköny-
veztetésében, illetve tájékoz-
tatnak a személyazonosító 
igazolvány igényléséről és az 
anyasági, valamint életkezdési 
támogatással kapcsolatos kér-
désekben. 2018. január 1-jétől 
ugyanis a Magyarország terü-
letén kívül született és ott élő, 
magyar állampolgár gyermek 
után is igényelhető az anyasági 
támogatás és a babakötvény. 
Az anyasági támogatás egy 
egyszeri szociális juttatás 
(jelenlegi összege 64 125 forint, 
ikergyermekek esetén gyerme-
kenként 85 500 forint), amelyet 
az édesanya igényelhet a ma-
gyar állampolgárságú gyermek 
születését követő hat hónapon 
belül. Igényelhetővé vált továb-
bá a Magyarország területén 
kívül élő magyar állampolgár 
gyermekek számára a fiatalok 
életkezdési támogatása, vagyis 
az ún. babakötvény is. Ennek 
lényege, hogy a magyar állam 
egy letéti számlát nyit a gyer-
mek számára, amelyre elhelyez 
egy 42 500 forint összegű 
egyszeri támogatást, amely a 
gyermek 18 éves koráig évente 
kamatozik, és ezt követően 
használható fel a fiatal felnőtt 
önálló életkezdéséhez. 

• RÖVIDEN 

• Közvélemény-kutatás készült arról, hogy miként viszonyulnak a 12 és 18 év 
közötti diákok szülei a koronavírus elleni oltáshoz. A felmérésből kiderül, hogy a 
megkérdezett szülők több mint fele (54 százalékuk) még nem oltatta be magát, 
és közülük csak 11 százalék vallja azt, hogy valakinek vagy valaminek a hatására 
megváltoztatná a véleményét és élne az oltás lehetőségével. A Román Felmérési és 
Stratégiai Intézet (IRES) kutatását szeptember második felében végezték.

– Tárgyal-e az RMDSZ Cioloșsal, 
és ha igen, mikor?

– Szerda délután lesz egy meg-
beszélésünk. Azt fogjuk javasolni, 
hogy a három pártelnök, Florin Cîțu 

meg én, illetve a kisebbségek 
parlamenti frakcióvezetője, 
Varujan Pambuccian, talál-
kozzunk, és beszélgessünk 
arról, hogy lehetséges-e a 
korábbi koalíció visszaállí-
tása egy más kormányfővel, 
mint amiről tavaly decem-
berben megegyeztünk, azaz 

Florin Cîțu. Nem akarok meg-
előlegezni semmit, de nagy reménye-
ket nem fűzök ahhoz, hogy Cioloșsal 
visszaállítható a korábbi koalíció. 

– Mi az RMDSZ álláspontja Cio-
loș miniszterelnök-jelöltségével 
kapcsolatban? 

– Nem szívesen beszélek a je-
lölt személyéről. Sok jót nem tudok 
mondani róla. Egyelőre nem tudjuk, 
hogy mit akar. Meg fogjuk hallgatni, 
hogy mit szeretne kormányfőként, 
milyen programja van, milyen kabi-
netet javasol. Köztudott, hogy az élet 
legfontosabb dolgaiban különbözik 
a véleményünk a Dacian Cioloșétól.

– Az elemzők, de a politiku-
sok többsége is egyfajta csapda-
állításról beszél, azaz senki sem 
veszi igazán komolyan Cioloș 
jelöltségét. A következő körben 

elképzelhetőnek tartja-e, hogy 
Cîțu mellé, mögé kialakuljon egy 
parlamenti többség?

– Nem mennék ennyire messze. 
Amikor a hídhoz érünk, akkor kell 
átmenni rajta. Vagy adott esetben 
akkor kell azt felrobbantani. Én 
egyelőre nem zárom ki, hogy Cioloș 
attól a többségtől kapjon támoga-
tást, amely a bizalmatlansági indít-

ványt megszavazta. Ez megtörténhet 
abban az esetben is, ha a Mentsétek 
meg Romániát Szövetség egyedül 
próbál kisebbségi kabinetet alkotni 
és ehhez kér parlamenti támogatást. 
Most még messze vagyunk attól, 
hogy a Cioloș bukása utáni helyzet-
ről spekuláljunk.

– Meddig tartható a jelenlegi át-
meneti helyzet a kormányzásban?

– Az alkotmány szerint az ál-
lamfőnek nincs semmiféle határ-
ideje az újabb miniszterelnök-jelölt 
megnevezésére, ha Cioloșnak nem 
sikerül kormányt alakítania. Csak a 
kijelölt miniszterelnöknek van tíz-
napos határideje erre. Más határidő 
nincs. Tehát a következő jelölés meg-
történhet a következő napon, de két 
hónap múlva is. A költségvetést egy 
teljes jogkörökkel rendelkező kor-
mány terjesztheti csak be a parla-
ment elé, ezt pedig november végéig 
kellene megejteni, hogy december-
ben szavazhassunk róla.

– A jelenlegi ügyvivő kor-
mány működése szempontjából 
komoly próbatétel lehet az ener-
giaárakkal kapcsolatos döntés. 
A Szociáldemokrata Pártnak 
(PSD) már van egy törvényter-
vezete a parlament asztalán az 
energiaárak befagyasztásáról. 
Az árak ideiglenes befagyasz-
tását, az árplafont a Nemzeti 
Liberális Párt és az RMDSZ is 
támogatja. Megszavazzák a PSD 
tervezetét?

– Ha a tervezet megfelelő megol-
dást ajánl, akkor támogatni fogjuk. 
A mi javaslatunk az, hogy a szeptem-
beri árakból kell kiindulni. Nézzük 
meg a tervezet részleteit, a módosító 
javaslatokat. A lényeg az, hogy meg-
oldás szülessen erre a kérdésre. Ha 
megoldás tud születni még azelőtt, 
hogy egy új kormány sürgősségi ren-
delettel intézkedjen ez ügyben, az 
RMDSZ ebben partner lesz.

Pataky István

Kelemen Hunor nem fűz nagy reményeket Dacian Cioloșhoz
• Kelemen Hunor ügyvivő kormányfő-helyettes nem 
fűz nagy reményeket ahhoz, hogy Dacian Cioloșsal visz-
szaállítható a koalíció. Az RMDSZ elnöke lapcsaládunk-
nak azt is elmondta: az élet legfontosabb dolgaiban 
különbözik a véleménye a Cioloșétól. 
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