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Elmaradt az esküvőszezon
Feleannyi házasságot kötöttek Székelyföldön tavaly, mint a korábbi években
• Az élet minden te-
rületén alapvető válto-
zásokat hozott a világ-
járvány és a vele járó 
korlátozások, főként 
ott, ahol emberek, kö-
zösségek találkozását 
feltételezték az esemé-
nyek. Ilyen a házasság-
kötés is. Erdély-szerte 
elmaradt sok esküvő, 
és minden székely-
földi városban nagyot 
zuhant a házasságkö-
tések aránya az elmúlt 
évekhez képest.

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

E gyértelműen a koronavírus 
és a koronavírus miatti kor-
látozások hatása áll a tavalyi 

házasságkötési adatok mögött. Szin-
te elmaradt a nyári házasságkötési 
csúcsszezon, július-augusztusban 
csak 8763 házasság köttetett Erdély-
ben, ami komoly zuhanás az előző 
évhez képest. 2019 július-augusz-
tusában még 13 369 házasságkötés 
történt, vagyis 4606-tal több, mint 
2020-ban. A házasságkötések szá-
ma Székelyföld viszonylatában is 
óriásit zuhant: a nyár utolsó két hó-
napjában 527 pár mondta ki a boldo-
gító igent, a csökkenés mértéke 30,7 

százalékos – derül ki az Erdélystat 
szociológiai felméréseiből.

Székelyudvarhelyen 
decemberben csak két pár

Székelyudvarhelyen tavaly 119 pár 
jelent meg az anyakönyvvezetők 
előtt, ez 52 párral kevesebb, mint 
2019-ben. Nagyon érződött a jár-
vány hatása itt is, ez a havi bontás-
ból derül ki legjobban – részletezte 

megkeresésünkre Zörgő Noémi, a 
székelyudvarhelyi polgármesteri hi-
vatal sajtószóvivője. Május és június 
máskor már csúcsszezonnak számít, 
idén összesen négy-négy alkalom-
mal kötöttek házasságot mindkét 
hónapban, júliusban volt a legtöbb, 
azaz 24 házasságkötés, augusztus-
ban pedig 23 székelyudvarhelyi pár 
állt az anyakönyvvezető elé. Decem-
berben csak ketten kötöttek polgári 
házasságot Székelyudvarhelyen. 

Közös beleegyezéssel a tavalyelőt-
tihez hasonlóan 2020-ban is három 
házaspár vált el, ezen a területen 
nem változtatott a vírus – tájékozta-
tott a sajtószóvivő.

Feleannyi házasság 
két városban

Csíkszeredában 2020-ban 117, 2019-
ben pedig 238 házasságkötést je-
gyeztek, azaz kevesebb mint fele-

annyi pár kötötte össze hivatalosan 
is az életét tavaly. Szeptemberben 
24 házasságkötést jegyeztek itt, ez 
volt a csúcsszezon – tudtuk meg Ge-
réd Enikőtől, az anyakönyvi osztály 
vezetőjétől. Gyergyószentmiklóson 
2020-ban 51 házasságot jegyeztek 
be az anyakönyvbe, ebből a leg-
több – 12 házasság – augusztusban 
történt. Ehhez képest 2019-ben 92 
házasságkötést írtak be a „nagy-
könyvbe” Gyergyószentmiklóson, 
és szintén augusztusban volt a 
legtöbb – 18 pár fogadott hűséget 
egymásnak az anyakönyvvezető 
előtt – osztotta meg az adatokat a 
Székelyhonnal Turcas Éva, a helyi 
lakosságnyilvántartó hivatal veze-
tője. A gyergyószentmiklósi önkor-
mányzatnál a közös megegyezésen 
alapuló válások elmaradtak 2020-
ban, 2018-ban egy pár, 2019-ben pe-
dig három gyergyószentmiklósi pár 
döntött a közös megegyezésen ala-
puló válás mellett – mondta el Tur-
cas Éva, hozzátéve, nem lehet közös 
megegyezéssel elválni, ha kiskorú 
gyerek van a családban, csak köz-
jegyzőnél vagy bírósági úton.

Októberi „csúcsszezon” 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen 2020-ban 576 
házasságkötést, illetve 78 máshol 
köttetett házasság átírását jegyezték 
be, azaz 654 házasságkötést igazo-
ló iratot adott ki a marosvásárhelyi 
anyakönyvi osztály. Ezzel szemben 
2018-ban összesen 1033, 2019-ben 
1082 házasságkötést igazoló iratot 
adtak ki Maros megye székhelyén. 
Az idei „csúcsszezon” októberre 
esett Marosvásárhelyen, 115 há-
zasságkötés történt, augusztusban 
pedig szintén többen házasodtak 
az idei megszokottnál, 111 pár állt 
anyakönyvvezető elé – tájékoztatott 
Libeg Marius, a polgármesteri hiva-
tal sajtószóvivője.

Tavaly kevesebben vonultak végig az utcán mennyasszonyi 
ruhában minden székelyföldi településen
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K O V Á C S  E S Z T E R

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának anyakönyvi irodája 

elkészítette 2020 mérlegét az elhalá-
lozások, születések és a házasság-
kötések terén is. A statisztikákból 
kiderült, hogy tavaly több elhalálo-
zás és kevesebb születés volt, mint 
egy évvel korábban. 2020-ban ösz-
szesen 1220 újszülött látott napvilá-
got a városban, 221-gyel kevesebb, 

mint 2019-ben. Az összesítésből az 
is kiderült, hogy a legtöbb gyer-
mek (125 kisbaba) tavaly januárban 
született, a legkevesebb születést 
pedig – 61-et – áprilisban jegyez-
ték. Egyébként tavaly majd százzal 
több kisfi ú született Székelyudvar-
helyen: 656 kisfi út és 564 kislányt 
anyakönyveztettek.

Több elhalálozást jegyeztek

Megnőtt az elhalálozások száma is 
tavaly, összesen 677 halálesetet je-

gyeztek a városban, ami 82-vel több, 
mint 2019-ben. A legtöbb halálese-
tet novemberben jegyezték (akkor 
105-en hunytak el) – ami egybeesik 

a vírus tetőzésével a városban –, a 
legkevesebbet pedig (28-at) a nyár 
derekán, júniusban.

Megcsappant a városházán kötött 

házasságok száma is: tavaly mind-
össze 119 pár kötött házasságot az 
anyakönyvvezetők előtt, ez 52-vel 
kevesebb, mint 2019-ben. 
Továbbá, mint ismeretes, 
elválni is lehet a polgár-
mesteri hivataloknál – 
csupán speciális esetben, 
egyebek mellett azoknak 
a pároknak, akiknek még 
nincs közös gyermekük 
–, az egyszerűsített válási 
lehetőséggel három pár élt tavaly, 
ugyanannyi, mint tavalyelőtt.

Negatív szaporulat: kevesebben születtek, többen hunytak el
• Negatívan alakult a népességszaporulat Székelyud-
varhelyen 2020-ban: az elhalálozások számának meg-
növekedése egyrészt a világjárvánnyal magyarázható, 
ellenben a születések száma annak ellenére csökkent, 
hogy azt kevéssé befolyásolhatta a koronavírus.

Székelyudvarhelyen 2020-ban 
több kisfiú született, mint kislány
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