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BUKARESTBEN VIZSGÁLJÁK A HARGITA MEGYEI GYERGYÓVÁRHEGY MEGMAGYARÁZHATATLAN ADATAIT

Teljesen „túli” átoltottság
Egy kis Hargita megyei község, 
Gyergyóvárhegy a megye vala-
mennyi települését megelőzte az 
átoltottsági adatokban, majd rövid 
idő alatt országszerte is az élre tört. 
A községben a napokban elérte a 
100 százalékot a beoltottak aránya. 
A mutató azonban még itt sem állt 
meg: túllépte a 100 százalékot és 
tovább nő. Az abszurd helyzet okait 
már Bukarestben vizsgálják.

» SZÉCHELY ISTVÁN

A Hargita megye északi részében 
található Gyergyóvárhegy lélek-
száma valamivel több, mint 1800, 

ám a település átoltottsági adatai szerint 
a helybéliek közül már többen kapták 
meg a koronavírus elleni védőoltást, mint 
ahányan összesen laknak a településen. 
A megyei egészségügyi szakhatóságnak 
már múlt héten feltűnt a település mere-
deken felfelé ívelő átoltottsági mutatója, 
ami akkor már meghaladta a 90 százalé-

kot, ilyen érték eléréséhez ugyanis már az 
ott élő gyerekek jó része is be kellett volna 
legyen oltva. A megyei közegészségügyi 
igazgatóság vezetője vizsgálatot rendelt 
el, hogy kiderüljön, a valóságot tükrözik-e 
a gyergyóvárhegyi átoltottsági adatok, 
amelyek akkor már meghaladták a me-
gyei átlag háromszorosát. Mindeközben 
a fertőzöttségi mutató is Gyergyóvárhegy 
községben a legmagasabb megyeszerte: a 
keddi adatok szerint 13,47 ezrelék. 

Tar Gyöngyi, a hargitai szakhatóság 
vezetője a vizsgálatról beszámolva lap-
családunknak elmondta, szúrópróba-
szerűen leellenőrizték egy-egy oltás 
adatait, kiemelt fi gyelmet szentelve az 
oltás utáni fertőzések esetére, hiszen 
elsősorban azok kelthetnek gyanút. Ti-
zenhét olyan lakója van a községnek az 
összes beoltott közül, aki később meg-
fertőződött: megvizsgálták ezeket az 
eseteket, de az oltások valós dátummal 
szerepelnek a rendszerben. Noha a visz-
szaélés gyanúját teljesen kizárni nem 
tudták, magyarázatot sem találtak a le-
hetetlenül magas átoltottsági arányra, 
ami időközben elérte a 100 százalékot, 
de ott sem állt meg: hétfőn meghalad-

ta a 101 százalékot is. Tar Gyöngyi tisz-
tifőorvos szerint most már szinte biztos, 
hogy valamilyen rendszerhiba állhat a 
háttérben, és elképzelhető, hogy ez a 
település román nyelvű megnézésével 
áll összefüggésben. Gyergyóvárhegy 
román neve Subcetate, ami azonos a 
Zetelaka községhez tartozó Zeteváral-
ja román nevével, azzal a különbség-
gel, hogy utóbbi különírandó (Sub 
Cetate). Ugyanakkor még legalább két 
azonos nevű falu létezik országszer-
te, a Hunyad megyei Hátszegváralja 
(Sub Cetate), illetve a Szilágy megyei 
Valkóváralja (Sub Cetate). A megyei 
népegészségügyi igazgatóság vezető-
je elképzelhetőnek tartja, hogy az or-
szágos oltásregiszterben valahogyan 
Gyergyóvárhegyhez kerülhetett a má-
sik három hasonló nevű település oltá-
si adatainak egy része. Mivel azonban 
az igazgatóságnak nincsenek eszközei 
a lehetetlenül magas gyergyóvárhegyi 
átoltottsági ráta okainak a kiderítésé-
re, továbbították az ügyet Bukarestbe: 
jelenleg az országos vakcinaregiszter 
informatikusai kutatják a helyzet okait 
– tájékoztatott Tar Gyöngyi.

Beköszöntött. Mára virradóra havazásra váltott a csapadék Hargita megyében

» MUNKATÁRSAINKTÓL

Az előrejelzéseknek megfelelően ha-
vas esőre, havazásra váltott a csapa-

dék az ország magasabb részein. Tegnap 
reggel a Hargita megyei Szentegyházán 
már havas eső hullott, a Lenkúttól pe-
dig sűrű havazás, egészen Csíkszereda 
nyugati határáig, később pedig a har-
gitai megyeközpontban is megjelentek 
a hópelyhek. A Székelyhon beszámolója 
szerint, ahogy az lenni szokott, a sze-
zoneleji havazás fennakadást okozott 
a közlekedésben, kedden reggel kilenc 
óra után nem sokkal egy kamion akadt 
el a Tolvajos-tető előtt. A tehergépjár-
művet végül egy hókotróval vontatták 
el. Az országos útügyi igazgatóság Har-
gita megyei kirendeltségének vezetője 
az Agerpres hírügynökség tudósítójá-
nak azt mondta, az időjárásra reagálva 
bevetették tegnap az úttisztító gépeket 
több Hargita megyei szakaszon, miután 
havazott a magasan fekvő térségekben. 
Cătălin Romanescu szerint a 12C ország-
út Gyergyószentmiklós és Gyilkos-tó kö-
zötti szakaszán, a 12A országút Csíksze-
reda és a Gyimesek közötti szakaszán, 
a 13B országút Parajd és Gyergyóalfalu 
közötti szakaszán, a 15-ös országút Ma-
roshévíz és Borszék közötti szakaszán, 

valamint a 13A országút Székelyudvar-
hely és Csíkszereda közötti szakaszán 
kellett csúszásgátlót szórni az úttestre. A 
rendőrség természetesen arra inti a gép-

kocsivezetőket, hogy a téli útviszonyok-
nak megfelelően felszerelt járművekkel 
induljanak útnak, és vezessenek elővi-
gyázatosan.

Fennakadások az első hó után Székelyföldön

» RÖVIDEN

Szinte valamennyi önkormányzat 
pályázott a Saligny-program forrásaira
A helyi közösségeknek fontos a 
fejlesztési minisztérium által finan-
szírozott víz-, szennyvíz- és útháló-
zat-korszerűsítés, ezt bizonyítja, hogy 
az önkormányzatok 97,5 százaléka 
pályázatot iktatott a szaktárcánál 
– jelentette be Cseke Attila fejlesz-
tési miniszter a hétfő éjfélkor zárult 
jelentkezési határidő lejárta kapcsán. 
A 3 228 önkormányzatból csupán 81 
nem iktatott kérést. A tárcavezető 
hangsúlyozta: minden településen 
legalább egy beruházás indulhat, 
hiszen minden önkormányzatnak 
biztosítanak egy minimális, garantált 
összeget, amennyiben az egyszerű 
pályázati iratcsomó teljes. Cseke 
közölte, 137,59 milliárd lejre iktatott 
3 147 önkormányzat finanszírozási 
kérést, összesen 7 545 beruházásra; 
szerinte az Anghel Saligny-program 
összköltségvetése 50 milliárd lej, a 
szinte háromszoros túljelentkezés 
is azt mutatja, nagy szükség van 
ezekre a beruházásokra. „A csapvíz 
nem luxus, a járható út nem luxus. 
Szükség van ezekre a beruházásokra, 
és örömmel töltött el, amikor láttam, 
hogy sok önkormányzat összefogott 
és a tíz százalékos többletfinanszíro-
zás érdekében közösségi fejlesztési 
társulásokként pályáztak” – nyilat-
kozta Cseke Attila. Rámutatott, az 
Anghel Saligny-program a gázhá-
lózatok kiépítésére és korszerűsí-
tésére is előirányoz finanszírozást, 
a fejlesztési minisztérium pedig 
hamarosan megnyitja a pályázást 
ezekre a beruházásokra is. „A 81 ön-
kormányzat közül, amely eddig nem 
tett le pályázatot, legalább egy olyant 
ismerek, ahol gázhálózat-építésre 
akarnak finanszírozást kérni, ezért 
nem voltak most a jelentkezők között, 
és már kértek felhasználót és jelszót 
a digitális pályázáshoz” – összegezte 
Cseke Attila.

Karantén helyett maszk nélkül
villamosozott egy férfi
Nem viselt védőmaszkot a villamo-
son, ezért figyeltek fel a csendőrök 
egy aradi férfira. Kiderült, hogy 
pozitív koronavírustesztje miatt 
otthon kellett volna ülnie. A 21 éves 
fiatalnál ugyanis hivatalosan kimu-
tatták a fertőzést, így karanténban 
kellett volna tartózkodnia. A ha-
tóságok egy rutinellenőrzés során 
szúrták ki, mivel nem viselt maszkot 
a villamoson. Amikor igazoltatták, 
kiderült, hogy úgy szerepel a neve a 
rendszerben, mint akinek koronaví-
rus-fertőzés miatt otthoni elkülöní-
tésben kellene lennie. A fiatal férfi 
ellen bűnvádi eljárás indult a járvány 
visszaszorítására tett erőfeszítések 
akadályozása miatt.
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