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R omániában 2020. december 
27-én adták be az első korona-
vírus elleni oltást, az immuni-

zálási kampány csúcspontja április 
21-ére tehető, azóta viszont folyama-
tosan csökken az oltási hajlandóság 
– emlékeztetett az átoltottságot vizs-
gáló elemzése elején az Erdélystat 
statisztikai szolgálat. Az összesítés 
szerint május végéig a felnőtt lakos-
ság mintegy 26 százaléka oltatta be 
magát, az ország egyes régiói között 
viszont jelentős különbségek fi gyel-
hetők meg.

Székelyföld lemaradt

Május 25-éig a beoltottak száma 4 119 
230 főre nőtt az országban (a vakcina 
első dózisával beoltottak száma). A 
kutatásban az átoltottsági rátát régiók 
és megyék szintjén a rezidens, felnőtt 
korú lakossághoz viszonyították, a 
települések esetében pedig a 2011-
es népszámlálás által megállapított 
nagykorú népességhez. Az oltottsági 
arány így megyék szintjén számolva 
26,3 százalékos, települések szintjén 
számolva pedig 25,3 százalékos volt 
Romániában május végén. Az ország 
régiói közül a fővárosi térség volt a 
leginkább érintett a járványban: a re-
gisztrált fertőzöttek aránya a népes-
ség mintegy egytizedét teszi ki, illet-
ve ott a legmagasabb az átoltottsági 
ráta is, szinte 40 százalékos. Mind a 
fertőzöttek, mind a beoltottak aránya 
szempontjából Erdély következik a 
rangsorban, itt a lakosság mintegy 6 
százaléka fertőződött meg igazoltan 
a koronavírussal, az oltottsági arány 
28 százalékos. Havasalföld és Mold-
va kevésbé érintett, népességük 4,5 

százaléka fertőződött meg a hivatalos 
adatok szerint, és az átoltottsági ráta 
is alacsonyabb, Moldvában a felnőtt 
lakosság mintegy egyötöde kapta 
meg az első dózist május végéig. Erdé-
lyen belül a dél-erdélyi, közép-erdélyi 
és a bánsági régió volt érintettebb, 6 
százalék fölötti fertőzöttségi rátával, 

az oltási arány Közép-Erdélyben és 
Dél-Erdélyben haladja meg a 30 szá-
zalékot. Lakosságarányosan a leg-
kevesebb fertőzöttet Székelyföldön 
regisztráltak (3,3%), és itt a legkisebb 
az oltottak aránya is (20 százalékos).

Kisváros az élen

A kutatás következtetései szerint az 
oltakozási hajlandóság erős össze-
függést mutat a település típusával 

és méretével. Míg például Bukarest-
ben az átoltottság már 40 százalék, 
addig a 20 ezer fő alatti kisvárosok-
ban 24 százalék, a városi vonzás-
körzeteken kívül eső, 3500 fő alatti 
községekben pedig kevesebb mint 
12 százalék. Érdekesség ugyanak-
kor, hogy az erdélyi városok közül 

Borszéken a legmagasabb az átol-
tottsági arány (51,8%), majd Vidom-
bák (49,2%), Nagydisznód (49%), 
Kolozsvár (47,3%), Gyulafehérvár 
(45,4%), Nagyszeben (45,1%), Dés 
(44,6%), Zilah (44%), Beszterce 
(43,2%), Szamosújvár (42,9%), Ma-
rosvásárhely (42,3%), Nagybánya 
(40,1%), Misztótfalu (39,9%), Brassó 
(39,8%) és Szászrégen (39,6%) kö-
vetkeznek a sorban. Mik József bor-
széki polgármester a kisváros által 

elért kedvező eredménnyel kapcso-
latosan érdeklődésünkre elmond-
ta, több tényező is hozzájárult a 
magas átoltottsági arányhoz. Egyik 
ezek közül a településen működő 
oltóközpont, amelynek köszönhe-
tően könnyen hozzáférhetővé vált 
az oltás. Szintén fontos tényező 
volt a Borsec ásványvíz-palackozó, 
amelynek alkalmazottai beoltatták 
magukat, emellett pedig az önkor-
mányzat is folyamatosan tájékoz-
tatta a lakosságot az immunizálás-
ról, annak fontosságáról. „Az elején 
nem volt nagy érdeklődés az oltás 

iránt a helybéliek részéről, inkább 
a vakcinaturizmus volt jellemző. 
Később azonban az erőfeszítések 
hatására megnőtt az oltakozási 
kedv, a lakosság nagy része már im-
munizálva van. Büszke vagyok erre 
az eredményre, hiszen bár voltak itt 
is oltásellenes vélemények, végül 
nem azok győztek, hanem az egész-
ségért való tenni akarás” – húzta 
alá Mik József.

Az okok felkutatása

A kutatásban is vizsgálták azokat 
az okokat, amelyek növelték az 
oltakozási hajlandóságot. Az erdé-
lyi településekre vonatkozóan egy 
külön regresszióelemzést végez-
tek. Ha az oltakozás meghatározóit 
ezeken vizsgáljuk, az országoshoz 
hasonló kép bontakozik ki. Sta-
tisztikai értelemben a legerősebb 
befolyása Erdélyben is annak van, 
hogy mekkora a cégek ezer főre ju-
tó száma a településen. Túl azon, 
hogy ez a gazdasági aktivitás, a 
fejlettség mutatójaként fogható fel, 
a magasabb cégsűrűség – és ezzel 
együtt a már említett magasabb 
foglalkoztatottság – közvetlenül 
is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
nagyobb mértékben oltakoztak az 
emberek, a cégvezetőknek ugyan-
is változatosabb eszközeik van-
nak arra, hogy az oltás felvételére 
ösztönözzék az alkalmazottaikat. 
Akárcsak Románia egészében, a 
magasabb fertőzöttség Erdélyben is 
jelentősen növelte az oltakozási haj-
lamot. Regionális vonatkozásban itt 
is visszaigazolódott továbbá, hogy 
Székelyföldön az erdélyi átlaghoz 
képest lényegesen alacsonyabb az 
átoltottság, viszont Erdély egészét 
tekintve a beoltottak és a magya-
rok aránya között pozitív az össze-
függés. Erősségében ez az ötödik 
mutató, ami befolyással van az átol-
tottsági rátára. Akárcsak az ország 
többi részében, Erdélyben is na-
gyobb arányban oltakoztak azokon 
a településeken, ahol oltóközpontok 
működnek. A magasabb iskolázott-
sági szint általában nagyobb tájéko-
zottsággal és földrajzi mobilitással 
jár együtt, ez magyarázza a pozitív 
kapcsolatot a beoltottak száma és 
az oktatásban eltöltött évek között. 
Több oltóanyag fogyott azokon a te-
lepüléseken is, ahol elöregedettebb 
a népesség. Végül pedig – a fenti-
ektől függetlenül – Erdélyre is igaz 
az, hogy magasabb arányban olta-
koztak a városokban és általában a 
nagyobb településeken.

Kisváros az élen. Az erdélyi 
átoltottsági rangsort 
Borszék vezeti
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A marosvásárhelyi önkormány-
zat úgy döntött, hogy június 

utolsó hétvégéjén rendezi meg a 
városnapokat – ismertette Soós 
Zoltán polgármester. Mint elmond-
ta, az idei egyfajta visszatérés 
lesz a múlthoz, a történelmi érté-
kekhez, hiszen 1482-ben adomá-
nyozott Mátyás király vásárjogot 
Marosvásárhelynek. Az évi három 
alkalom közül az egyik június vé-
gére esett, ebből kiindulva tartják 

meg a város napjait ebben az idő-
szakban. „Két nap, több mint húsz 
helyi művésszel – helyi értékeink 
mentén ünnepeljük idén a Maros-
vásárhelyi Napokat” – hangsúlyoz-
ta az elöljáró. 

A Marosvásárhelyi Napokat 
négy fő helyszínen rendezik meg: a 
várban, a Somostetőn, a Kultúrpa-
lotában és a Művész moziban, illet-
ve Portik Vilmos alpolgármester, 
programkoordinátor tájékoztatása 

szerint a sportrendezvényeknek 
még a Liget és a Víkendtelep ad he-
lyet. A várban, a Kultúrpalotában 
és a Művész moziban a művelődési 
eseményeket tartják. A városnapok 
költségvetése ötvenezer lej, ami-
ből a fellépőket, előadókat hono-
rálják, míg a technikai felszerelés 
költségei húszezer lejbe kerülnek. 
A városnapok egyik legkiemelke-
dőbb rendezvénye a díszpolgári 
kitüntetés átadása: idén Pál-Antal 

Sándor történésznek, Cornel Sig-
mirean egyetemi tanárnak és post 
mortem Sorina Bota újságírónak 
ítélték oda. Az ünnepi átadót a Kul-
túrpalota Tükörtermében tartják 
szombaton délután fél hattól, majd 
a régi városháza tornyában kama-
rakoncert lesz a Lorántffy Zsuzsan-
na Kulturális Egyesület szervezé-
sében. A koncertet a Kultúrpalota 
előtti téren lehet meghallgatni. 

Helyi előadók és fellépők

A városnapok hangulatát a kü-
lönböző koncertek is meghatároz-
zák, ezúttal nem külföldi fellépők, 

hanem helyi előadóművészek lép-
nek színpadra. Klasszikus zene, 
néptánc, pop- és rockzene is sze-
repel a programban, a szervezők 
a gyerekekre is gondolva 
g y e r e k r e n d e z v é n y e k -
kel is várják a családo-
kat. Nem fog hiányozni 
ugyanakkor a színház, 
bábszínház sem a város-
napok programkínála-
tából, ahogyan a kiállítá-
sok, filmvetítések sem. A részletes 
program a városháza honlapján 
(tirgumures.ro) olvasható. 

Antal Erika

• Május végéig a felnőtt lakosság mintegy 26 százaléka oltatta be magát Romániában 
a koronavírus ellen egy friss kutatás szerint. Erdélyben valamivel magasabb az átoltott-
ság, a régión belül Közép- és Dél-Erdélyben kiemelkedő, Észak-Erdélyben és Székely-
földön viszont átlag alatti a beoltottak aránya. Ennek ellenére az erdélyi városok közül a 
Hargita megyei Borszéken mérték a legmagasabb átoltottsági arányt.

Helyi előadók és fellépők a hétvégi Marosvásárhelyi Napokon
• Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg a hétvégén a Marosvásárhelyi Napokat. 
A világjárványra való tekintettel kétnapos lesz a rendezvénysorozat, amely legfőképp 
a helyi értékekre és személyiségekre, művészekre, fellépőkre összpontosít.

Borszék az üdítő kivétel
Székelyföldön átlag alatti az átoltottság, de vannak jó eredmények is




