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Csaknem két és félszer nagyobb 
az átoltottság Bukarestben, mint 
a legrosszabbul teljesítő, „Romá-
nia Lombardiájaként” emlegetett 
Suceava megyében. Nem áll túl 
fényesen Kovászna és Hargita 
megye sem.

» BÁLINT ESZTER

A  12 évesnél idősebb romániai
lakosság alig 44,3 százaléka 
vette már fel a koronavírus 

elleni oltást, miközben európai vi-
szonylatban 57–58 százalék körül 
alakul azoknak az aránya, akik meg-
kapták a vakcina mindkét dózisát – a 
Janssen esetében az egyetlent –, és 61 
százalék kapott legalább egy oltást. 
Olyan országok is vannak, ahol több 
mint kétszer magasabb a beoltottak 
aránya, mint nálunk.

Eltérő trendek
az erdélyi megyékben
Romániában eközben csak a bukares-
ti átoltottság haladja meg a 60 száza-
lékot, és 50 százalék feletti aránnyal 
is csak három megye – Kolozs (56,83 
százalék), Konstanca (53,48 száza-
lék) és Szeben megye (51,09 százalék) 
büszkélkedhet.

Tizenhét megye van 40 és 50 száza-
lék között, további tizennyolc megyé-

ben pedig 30 és 40 százalék közötti az 
átoltottság. Két megyében nem éri el 
eközben a beoltottak aránya a 30 szá-
zalékot, a már említett utolsó helyen 
álló Suceava megye mellett Kovászna 
megye kullog még a lista végén a maga 
28,55 százalékos átoltottságával.

Nem áll sokkal jobban Hargita me-
gye sem, ahol a 12 évesnél idősebb 
lakosság 34,73 százaléka vette fel az 
oltást, ezzel a rátával a székely megye 
a 36. a 42-ből. Negyvenszázalékosnál 
kisebb átoltottság van még tágabb ér-
telemben vett erdélyi megyék közül 
Krassó-Szörény (39,89 százalék), Bi-
har (39,51 százalék), Máramaros (39,07 
százalék) és Arad megyében (38,93 
százalék). Jobb, de 50 százalékosnál 
alacsonyabb az átoltottság Brassó 
(48,24 százalék), Temes (47,38 szá-
zalék), Fehér (45,33 százalék), Maros 
(46,10 százalék), Hunyad (43,19 száza-
lék), Szilágy (44,28 százalék), Szatmár 
(42,32 százalék), valamint Beszter-
ce-Naszód megyében (41,45 százalék).

Mint ismeretes, Valeriu Gheorghiţă, 
a romániai oltási kampányt koordi-
náló bizottság elnöke október végén, 
amikor a korlátozások bevezetése nyo-
mán megnőtt az oltakozási kedv, úgy 
nyilatkozott, hogy amennyiben nem 
lankad a lelkesedés, akkor az év végé-
ig a 12 éven felüli lakosság átoltottsága 
meghaladhatja a kampány kezdetén 
célként kitűzött 70 százalékot. Csak-
hogy ehhez – ahogy az orvos ezredes 

is mondta – arra lett volna szükség, 
hogy azóta is naponta legalább 80 
ezren megkapják a koronavírus elleni 
oltás első dózisát. Ám a hirtelen fel-
pörgés után újra visszaestek a számok, 
és most már újra 20 ezer környékén 
alakul az első vakcinát felvevők napi 
száma.

Az oltatlanok nagyobb eséllyel 
betegszenek meg
Közben az Országos Közegészség-
ügyi Intézet (INS) csütörtökön arról 
tájékoztatott, hogy az elmúlt héten 
SARS-CoV-2-vel diagnosztizált romá-
niai személyek 69,7 százaléka nem 
volt beoltva koronavírus ellen. A heti 
jelentés szerint november 8-a és 14-e 
között a fertőzési esetek 31,8 száza-
lékát Bukarestben, valamint Kolozs, 
Temes, Brassó és Bihar megyében 
jegyezték. A koronavírussal összefüg-
gésbe hozható halálesetek közel egy-
harmada, pontosabban 28 százaléka 
Bukarestben, valamint Bihar, Kons-
tanca, Maros és Prahova megyében 
történt az elmúlt héten.

A halálesetek 89,3 százaléka olyan 
személyeknél következett be, akik 
nem kaptak oltást. Az INSP statisztiká-
ja arra is kitér, hogy a halálesetek 85,8 
százaléka 60 év fölötti személyeknél 
következett be, az elhunytak 55,6 szá-
zalékuk férfi  volt. A halálos áldozatok 
93,1 százaléka más betegségben is 
szenvedett.
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Kinek is a hazája
Románia?

Hitetlenkedve és méltatlankodva reagált a román sajtó és 
közvélemény egy része arra a múlt heti felmérésre, amely 
szerint az erdélyi magyaroknak csupán tíz százaléka tekinti 
hazájának Romániát, csak 16 százalékukat érdekli a románi-
ai politika, a magyar állampolgársággal is rendelkező itteni 
magyarok elsöprő többsége körében pedig Orbán Viktor ma-
gyar kormányfő a legnépszerűbb politikus, így a választáson 
a Fideszre szavazna. A fősodratú bukaresti médiumok szin-
te mindegyike foglalkozott a témával, és a reakciók alapján 
úgy tűnik, az érintettek számára tényleg komoly meglepetést 
okozott, hogy a magyar közösség tagjai így viszonyulnak a ro-
mán államhoz. Számunkra viszont éppen az a meglepő, hogy 
még mindig van, aki ezen meglepődik. A magyar politikával 
kapcsolatos álláspont például természetes, hiszen miközben 
a budapesti kormány az állampolgárság megadásán és a 
szavazati jog kiterjesztésén túl átfogóbb gazdaságfejlesztési 
programokat is kidolgozott a magyarok által is lakott külhoni 
régiók számára, addig az ellenzék kapcsán azt látják, hogy 
annak pártjai azzal a DK-val bútoroztak össze, amelynek elnö-
ke 2004-ben, még miniszterelnökként a határon túli magya-
rok ellen uszított, majd ezt a hagyományt ma is előszeretettel 
gyakorolja pártja prominens személyiségeivel együtt. 

Pedig immár sokadszor is megállapítható: az ellenzéki pár-
toknak sem tiltja meg senki, hogy empatikusan, a valós hely-
zet megértésének szándékával, és ne valamiféle ideológiák, 
a lekezelés, zsigeri irigység vagy a kirekesztés jegyében viszo-
nyuljanak a határon túli magyar közösséghez, ebben az eset-
ben ugyanis akár még eséllyel is pályázhatnának a voksaikra. 
Érdekes eközben, ahogy egyes román sajtóorgánumok és 
értelmiségiek, illetve közéleti szereplők viszonyultak a felmé-
réshez. A témában született, Budapest márkájú manipuláció 
című cikkben megszólaltatott román szociológusok például 
megpróbálták szakmai alapon lefi tymálni és irrelevánsnak 
beállítani az egyébként erdélyi magyar szakemberek által ké-
szített felmérést. Külön szórakoztató a SRI ugyanitt megszóla-
ló volt igazgatója, Costin Georgescu véleménye, aki egyene-
sen nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette a felmérést 
– amit igazából nem fejtett ki bővebben. Persze vélhetően ő a 
román illetékesek azon részének a képviselője és szószólója, 
akik szerint amikor Budapesten erős legitimációval rendelke-
ző, Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésén, 
valamint a határon túli magyar közösségek életfeltételeinek 
javításán tevékenykedő kormány van hatalmon, az Románia 
számára nemzetbiztonsági kockázatot jelent. 

Látható az igyekezet, hogy a felmérésben szereplő eredmé-
nyeket egyesek megpróbálják úgy beállítani, mintha a jelen-
ség kizárólag a jelenlegi magyar kormány tevékenységének 
eredménye lenne, hogy ezzel még jobban megalapozhassák 
a Magyarország- és magyarellenes hangulatkeltést. Holott az 
igazi felelősséget a mindenkori bukaresti kormányok viselik 
ezért a helyzetért. Hiszen amióta a győztes nagyhatalmak 
az első világháborút lezáró békediktátumban Romániának 
adták Magyarország románok által is lakott keleti részét, a 
román állam a legkülönfélébb módszerekkel próbálta és 
próbálja folyamatosan ellehetetleníteni az itt élő őshonos 
magyar közösséget, amelynek még a kommunizmus alatt 
elorzott ingatlanait is csak szelektíven, tessék-lássék módon 
hajlandó visszaszolgáltatni. Ilyen körülmények között nem 
csoda, ha egy nagyváradi magyar elsősorban tiszántúlinak 
vagy partiuminak, egy kolozsvári erdélyinek, egy csíkszeredai 
pedig székelyföldinek érzi magát, és nem érzi hazájának az őt 
nemzetisége miatt ellenségként kezelő országot.

De ne ragadjunk le az etnikai síknál. A mindenkori román 
kormányok ugyanis a többségi román közösség számára kor-
mányzás címén ugyanazt kínálták, amit nekünk. Elegendő 
csak arra gondolni, hogy az elhibázott gazdaság- és szociá-
lis politika, a túlburjánzó korrupció miatt románok millióinak 
lett elege Romániából, és választott új hazát. A jelenleg zajló 
bukaresti történések is ebbe a sorba illeszkednek, hiszen a 
politikum még a világjárvány közepette is inkább önmagá-
val van elfoglalva. Az, hogy miközben a kormány képtelen 
volt az oltási kampány hatékony megszervezésére, ehelyett 
hagyta szabadon tombolni a negyedik hullámot, még mindig 
csak a hatalom megtartására, illetve megszerzésére irányuló 
taktikázások képezik a fő napirendi pontot, jól illusztrálja a 
politikai „elit” minőségét, azt, mennyire gondolja komolyan, 
hogy a feladata az ország gyarapítása, a civilizált, emberhez 
méltó életfeltételek biztosítása. Ilyen körülmények között 
pedig nem túlzás megállapítani: ez az ország nemzetiségtől 
függetlenül nem igazán képes hazaként működni a polgárai 
számára. Ám ezért a magyar kormányt vagy az erdélyi magyar 
polgárokat felelőssé tenni minimum primitív aljasság.
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VEZÉRCIKKKOLOZS AZ ÉLBOLYBAN, KOVÁSZNA ÉS HARGITA MEGYE A SEREGHAJTÓK KÖZÖTT

Gyenge székely átoltottság
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Elmennek mellette. A Székelyföldön a lakosság bő kétharmada nem vette fel a koronavírus elleni oltást 

» KRÓNIKA 

Péntekig adtak határidőt a kor-
mánynak a tanügyi szakszerveze-

tek arra, hogy módosítsák a diákok 
tesztelésére vonatkozó előírásokat. 
Amennyiben ez nem történik meg, 
hétfőtől tiltakozásba kezdenek. A két 
legnagyobb tanügyi szakszervezet, 
a Szabad Tanügyi Szakszervezetek 
Szövetsége és a Spiru Haret Szakszer-
vezeti Szövetség közös közlemény-
ben foglalt állást a diákok iskolai 
tesztelése ellen. Az Edupedu oktatási 
portál által idézett kommünikében 
rámutatnak: amennyiben a kormány 

péntekig nem változtat a tesztelés 
mikéntjén, hétfőtől tiltakozásokra 
számíthat. A szakszervezetek főleg 
Cseke Attila megbízott egészségügyi 
miniszter nyilatkozata háborította fel, 
melyben a tárcavezető elítélte a peda-
gógusok hozzáállását, és azzal vádol-
ta őket,  „elfutnak” a felelősség elől 
azáltal, hogy nem akarják bevállalni 
a diákok iskolai tesztelését. Arra kérik 
a kormányt, lépjen közbe, és állítsa le 
„az oktatási személyzetet megalázó 
országos kampányt”. Emlékeztetnek, 
valójában a bukaresti kabinet bújt ki 
a felelősség elől, amikor nem adta 
meg a pedagógusoknak a törvény ál-

tal nekik járó juttatásokat. A szakszer-
vezetek rámutatnak: nem állja meg a 
helyét Cseke érvelése, hogy a diákok 
tesztelését a pedagógusok kell elvé-
gezzék, hiszen ez károsítaná az okta-
tási folyamatot. Ezért azt kérik, hogy 
a nyálteszteket a gyerekek szülei vagy 
gyámjai végezzék el. Rámutatnak, ha 
péntekig nem születik kedvező dön-
tés az ügyben, tiltakozásba kezdenek. 
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter 
csütörtök este bejelentette: a diákok-
nak szánt nyálteszteket az oktatási 
intézményekben és otthon egyaránt 
el lehet végezni, erről valamennyi is-
kola külön-külön dönthet.

Iskolában, otthon is elvégezhető a gyorsteszt




