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Nem tolonganak a vakcináért
Számos székelyföldi településen nagyon alacsony az átoltottsági arány

ISZLAI KATALIN, 
B Á L I N T  I S T V Á N

Beszédes adatok láttak napvilá-
got, miután a romániai oltás-
kampányt koordináló országos 

bizottság közzétette hétfőn a települé-
sekre vonatkozó átoltottsági adatokat. 
Mint kiderült, korábbi összesítésük, 
amely szerint Csíkszereda lakosságá-
nak 43,31 százaléka már megkapta a 
koronavírus elleni oltásnak legalább 
az első adagját, hibás volt. Az új ada-
tok ugyanis már jóval alacsonyabb 
átoltottsági arányról tanúskodnak, és 
ez jellemző a székelyföldi települések 
többségében is. Az arányokat egyéb-
ként annak alapján számolták ki, 
hogy egy adott település lakosai közül 
hányan kapták meg a koronavírus el-
leni oltás első dózisát. Az adatokat vi-
szont némileg torzíthatja a statisztikai 
hivatal 2020. január 1-jei lakosságszá-
ma, ugyanis az arányok számításánál 
ezt vették alapul, és így számoltak 
például Csíkszereda esetében 41 ezer 
feletti, Székelyudvarhelynél pedig 38 
ezret meghaladó népességgel.

Székelyföldi helyzet

A székelyföldi megyéket vizsgálva ki-
derül, hogy az átoltottsági arány tekin-
tetében Maros megye áll a legjobban, 
Kovászna pedig a leggyengébben. Ma-
ros megyében Marosvásárhely 32,50 
százalékos átoltottsággal bír, számok-
ra bontva ez 47 748 beoltottat jelent a 
146 918 fős lakosságból. 20 százalék 
fölötti mutatóval rendelkezik további 
tizenegy település, köztük kissé 29 
százalék felett a megyeközponttal ha-
táros Koronka község, de Szászrégen 
és Segesvár városok is 20 százalék 
felettiek. Háromszéken viszont csak 
Sepsiszentgyörgyön haladja meg a 20 
százalékot az átoltottság – ott is csak 
alig (20,74 százalék), a második és 
harmadik helyeken pedig Kovászna 
(17,32) és Kézdivásárhely (16,10) áll-
nak. Hargita megye átlagosan a kettő 
között helyezkedik el: vannak kimon-
dottan jól és nagyon gyengén teljesítő 
települések is. Első helyen toronyma-
gasan Borszék áll 41,46 százalékos 
átoltottsággal, azaz 2675 lakója közül 
1109-en már megkapták a koronavírus 
elleni oltás első adagját. Második lett 
Csíkszereda: 41 460 lakosból 11 041 
kapta meg az első dózist, ami 26,63 
százalékos átoltottsági arányt jelent. 
A harmadik helyen álló Székelyud-
varhelyen is hasonló a helyzet: 38 
054 fős népességgel számolva 24,76 

százalékos átoltottsági arányt közöl-
tek, ami 9423 első dózisos beoltottat 
jelent. 20 százalék fölötti átoltottsági 
arányt még két településen jegyeztek 
a megyében, Maroshévízen (24,22%) 
és Tusnádfürdőn (20,04%).

Sokan tíz százalék alatt

Noha korábban a hargitai megye-
székhely esetében közölt magas átol-
tottsági arány miatt úgy tűnt, hogy a 
vidéki településeken mind 5 százalék 
alatt állhat ez az érték, az új adatok 
rávilágítottak, hogy valamivel jobb 
a helyzet. Huszonkilenc községben, 
illetve Székelykeresztúron, Gyer-
gyószentmiklóson, Balánbányán 
és Szentegyházán 10 és 20 százalék 
közötti arányokat jegyeztek. A fenn-
maradó 29 községben viszont 10 
százalék alatti az átoltottsági arány, 

a sereghajtók esetében pedig még az 
5 százalékot sem éri el. Utolsó helyen 
Székelyandrásfalva áll 3,25 százalék-
kal, majd Gyimesközéplok követke-
zik 3,42 százalékkal, Gyimesfelső-
lok 4,75 százalékkal és Kászonaltíz 
4,83 százalékkal. Érdekesség, hogy 
a 10 százalék alatt álló települések 
mintegy fele csíkszéki, gyergyószéki 
viszont alig található közöttük. Ér-
demes továbbá megjegyezni azt is, 
hogy egyetlen vidéki település sem 
éri el a megyei átlagot, amely a leg-
frissebb adatok szerint 17,75 százalék. 
Gyergyóremete áll ehhez legközelebb 
17,59 százalékkal.

A helyi vezetők szerepe

Bebizonyosodott az, amire szá-
mítottak: a városokon magasabb 
az átoltottsági arány, a vidéki te-
lepülések többségében viszont 
nagyon alacsony – fogalmazott 
megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság vezetője. Mint mond-
ta, egyértelműen látszik, hogy 
azok a települések vannak jobb 
helyzetben, ahol a helyi vezetők 
nyitottak és tesznek is az oltás-
kampány sikere érdekében. Külön 

kiemelte Borszéket, ahol kezdet-
ben az alacsony érdeklődés miatt 
felmerült az oltóközpont bezárá-
sa, a polgármester viszont harcolt 
a megmaradásáért, és közbenjá-
rásával az oltási hajlandóság is 
jelentősen megemelkedett. Kitért 
továbbá a gyergyószéki vezetők-
re is, akikben meglátása szerint 
jobban bízik a lakosság, mind a 
megye más térségeiben tevékeny-
kedőkben. „Látszik, hogy hol mi-
lyen a helyi vezetők lakosságra 
gyakorolt hatása. A politikusok 
esetében viszont az a szomorú, 
hogy ha a lakosság 20 százaléka 

oltáspárti, és 80 százaléka ellenzi, 
akkor világos, hogy melyik tábor 
mellé állnak. Ha 20 százalékot 
fordítanak maguk ellen, az kisebb 
veszteség, hiszen a szavazatokból 
élnek. Nem segít minket ez a hoz-
záállás, hogy ha kényes egy téma, 
akkor inkább nem beszélnek róla” 
– nehezményezte Tar Gyöngyi, aki 
ismét kiemelte, hogy kérésre bár-
melyik településre kiszállnak mo-
bil oltópontokkal. Mi több, beszél-
getéseket is vállalnak, amelyeken 
tájékoztatják a lakosságot az oltás-
sal kapcsolatos tudnivalókról.

Kikre hallgatunk?

Hozzátette, nemcsak a polgármeste-
reken, hanem minden helyi vezetőn, 
tehát például az orvosokon, taná-
rokon, papokon is sok múlik, mivel 
ezekben a személyekben hisz a la-
kosság. „Hiába mondja egy román 
ezredes a televízióban, hogy fontos 
az oltás, ez a mi falvainkban nem 
egy meggyőző érv. Nagyon érdekes 
és szomorú viszont az, hogy a Diana 
Șoșoacă szenátor és Dan Tanasă kép-
viselő által működtetett csatornákon 
keresztül érkező oltásellenességgel 
szinkronban mozognak a székelyek, 

azzal szemben, amit például Orbán 
Viktor miniszterelnök vagy éppen 
Böjte Csaba ferences szerzetes mond. 
El kellene gondolkodni, hogy kinek 
az érdeke az, hogy a székelyföldi 
vidéki lakosság ne legyen védett” 
– vetette fel Tar Gyöngyi. Zárásként 
kiemelte: sokszor hallja azt a kijelen-
tést, hogy Kovászna megye rosszab-
bul áll, mint Hargita, de ez senkit sem 
kellene vigasztaljon. „Az, hogy kéz a 
kézben megyünk a sor végén, és azon 
versenyzünk, hogy ki van hátrébb, 
inkább el kellene keserítsen és szo-
morítson minket” – húzta alá.
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• Közzétette hétfőn a településekre lebontott átol-
tottsági adatokat az oltáskampányt koordináló orszá-
gos bizottság. Székelyföldön Maros megye áll a leg-
jobban, Kovászna a legrosszabbul, Hargita megyében 
pedig vegyesek az eredmények: többnyire a városok-
ban magas az átoltottsági arány, közel 30 községben 
viszont a tíz százalékot sem éri el.




