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Ezrek igényelték
Rekordot döntött a marosvásárhelyi oltási maraton

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

H áromezer oltást biztosí-
tottak előzetesen Maros-
vásárhelynek a gyógy-

szerészeti egyetemen kialakított 
ideiglenes központ oltási maraton-
jára, ahol péntek reggel nyolc órá-
tól hétfő reggel nyolc óráig bárki 
előjegyzés nélkül igényelhette a 
Pfi zer-BioNTech vakcináját. Az 
érdeklődés olyan nagy volt, hogy 
már vasárnap reggel meghaladta 
az ötezret az itt beoltottak száma, 
tehát pótolni kellett a tartalékot 
a brassói központból. Háromszáz 
önkéntes vett részt a maratonon, 

az egyetem diákjai mellett 
egészségügyi assziszten-
sek, orvosok, valamint civi-
lek is jelentkeztek segíteni.

„Meghaladta az elvárá-
sainkat ez a szám, és úgy vé-
lem, minden egyes beadott 

oltással egyre nagyobb esélyt 
adunk az életnek” – fogalmazott 
Leonard Azamfi rei, az egyetem 
rektora a vasárnap délelőtt tartott 
sajtótájékoztatón, amelyen Ma-
ra-Cristina Togănel megyei pre-
fektus mellett részt vett Alexandru 
Rafi la mikrobiológus és szociál-
demokrata politikus, az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) hazai 
tagja is. Rafi la kifejtette, elváráso-
kon felüli, nagy sikernek tartja a 
marosvásárhelyi oltási maratont, 
országos szinten is rekordot dön-
tött ezzel a város. Temesváron, 

amely a 319 279 lakosával Románia 
harmadik legnépesebb városa – és 
az oltási maraton kezdeményezője 
–, 64 óra alatt 6722 személyt oltot-
tak be. Marosvásárhely vasárnap 
14 órakor már hatezernél tartott. 

Bíznak a helyi egészségügyben

„A marosvásárhelyi oltási maraton-
nak két fontos következtetése van: 
a lakosság nagy része bízik az itte-
ni orvosokban és egészségügyben, 
illetve bízik a helyi hatóságokban 
is, amikor nem lép közbe a politikai 
érdek. Támogatom, hogy tartsanak 
nyitva az orvosi egyetemen is egy 
oltóközpontot” – fogalmazott a 
mikrobiológus. Úgy véli, az oltás je-
lenti a lehetőséget arra, hogy ne tér-
jen vissza az ország a korlátozások-
hoz. „Egyelőre nincs okunk örülni, 
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 
kevesebben kérik az első dózist, 
mint ahányan a másodikat kapják 
meg. Napi százezer személyt kelle-
ne beoltani ahhoz, hogy az ősz fe-
lére a vírus közösségi átadása meg-
álljon az országban. Az oltásnak 
nem szabad kötelezővé válnia, és 
diszkriminációra sem adhat okot, 
de alapvető fontosságú, a norma-
litásba való visszatérés függ tőle.” 
Újságírói kérdésre kifejtette, hogy 
az esküvők és keresztelők esetében 
az oltás egyenértékű a negatív tesz-
tekkel, tehát ha a rendezvény előtt 
röviddel egy antigéntesztet csinál-
tatunk, amely negatív lesz, az is jó 
alternatíva, de ezek a tesztek nem 
váltják ki egészségügyi szempont-

ból az oltást, mert nem nyújtanak 
hosszú távú perspektívát, és így 
nagy eséllyel kerülhetünk vissza a 
korlátozásokhoz. 

Beálltak a beoltók közé

Ugyanezt hangsúlyozta pénteken 
Valeriu Gheorghiță orvos-ezredes, 
az országos oltási kampányt ko-
ordináló bizottság elnöke is a ma-
rosvásárhelyi egyetemen. „Egyre 
több tudományos vizsgálat jut arra 
a következtetésre, hogy a beoltott 
személyeknek kevesebb az esélyük 
a vírus átadására, mert csökken a 
vírusterhelés, és ezáltal a vírus lég-
úti váladékban való kiválasztódása 
is, így a védőoltás előnyei tagadha-
tatlanok. Természetesen soha nem 
létezett száz százalékban hatékony 
vakcina, a lényeg az, hogy elérjük 
a nyájimmunitást” – fogalmazta 
meg Valeriu Gheorghiță. „Már ta-
pasztaljuk Romániában is a kedve-
ző változásokat járványügyi szem-
pontból, hisz Románia jelenleg 
zöld zónának számít, azaz egy ez-
relék alatt van a fertőzöttségi arány 
az elmúlt két hétben” – mondta el 
az országos oltási kampány koordi-
nátora. Mint fogalmazott, egyelőre 
nincsenek klinikai kutatási adatok 
arra nézve, hogy mennyire bizton-
ságos az indiai variáns ellen az ol-
tás, de a becslések szerint a védőol-
tások hatásosak az összes jelenleg 
terjedő vírusvariáns ellen.

A pénteki sajtótájékoztatót kö-
vetően maga Valeriu Gheorghiţă 
orvos-ezredes és Leonard Azamfi -
rei, az egyetem rektora is védőöl-
tözetet vett magára, és néhány sor-
ban állónak ők maguk adták be a 
védőoltást. Vasárnap délelőtt pedig 
Alexandru Rafi la mikrobiológus is 
beállt az oltók közé, és beadta a 
Pfi zer-BioNTech vakcinát néhány 
marosvásárhelyi igénylőnek.

Hosszú volt a sor. Több ezer 
Maros megyei élt a lehetőséggel

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Vasárnap reggelig már több mint ötezren oltatták be 
magukat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen szervezett oltási maratonon, ezzel meghalad-
va a szervezők számításait is. Alexandru Rafila, a Román 
Mikrobiológiai Társaság elnöke szerint országos rekordot 
döntött a marosvásárhelyi oltási maraton.

MOLNÁR RAJMOND

Sajtótájékoztatón számolt be a vá-
rosvezetés a nagycsaládosokat 

érintő kedvezményekről pénteken, a 
támogatás keretjogszabályát legutób-
bi rendkívüli ülésén hagyta jóvá az 
önkormányzat. „Csíkszereda is belé-
pett azon önkormányzatok sorába, 
amelyek fontosnak tartják a nagy-
családosok támogatását, hiszen ők 
azok, akik nagyobb részt vállalnak 
a társadalmi terhekből, ugyanakkor 
garantálják a megmaradást és a jö-
vőt” – fogalmazott Sógor Enikő al-
polgármester a sajtóeseményen. Hoz-
zátette, a statisztikák szerint mintegy 
450 nagycsaládot tartanak nyilván 
Csíkszeredában. 

A részletekről

Az elöljáró kifejtette, a támogatást 
azok a családok vehetik igénybe, 
amelyekben legalább három gyere-
ket nevelnek, közülük pedig legalább 
egy 18 éven aluli, de vonatkozik a 
kedvezmény az egyedülálló szülőkre 
és gyerekeikre is. A támogatás igény-
lésében kritérium, hogy a család 
állandó csíkszeredai lakhellyel ren-
delkezzen, az egyik szülő alkalma-
zotti státusban legyen, a helyi adók 
és illetékek befi zetésével napirenden 
legyenek, illetve bizonyítani kell azt 
is, hogy a szülők eltartásában lévő 

gyermekek rendszeresen járnak is-
kolába vagy óvodába. A támogatásra 
feljogosító kártyát a polgármesteri 
hivatal szociális igazgatóságának 28-
as számú irodájában lehet igényelni, 
hétköznapokon 9–13 óra között.

Az igényléshez szükséges doku-
mentációnak a következőket kell tar-
talmaznia: a családtagok személyi 
igazolványának vagy születési bizo-
nyítványának másolata; a házassá-
gi anyakönyvi kivonat másolata; az 
alkalmazotti státust igazoló okirat; 
egy saját felelősségre tett nyilatkozat, 
miszerint a szülő tartja el a gyerekeit, 
és az oktatási intézmény által 
kibocsátott igazolás a tanu-
ló státusáról. Kritérium az 
is, hogy az illető gyerekek-
nek nem lehet húsznál több 
igazolatlan hiányzásuk az 
iskolában. Az elbírálást egy 
háromtagú bizottság végzi majd, ezt 
követően kaphatják meg az igénylők 
a támogatásra feljogosító kártyát, 
amely három évig érvényes, nem átru-
házható más családra, és évente meg 
kell erősíteni a kedvezményezetti stá-
tuszt – magyarázta az alpolgármester.

Korodi Attila polgármester szerint 
az önkormányzat kijelölt egy irányt 
a nagycsaládosok támogatására, 
hiszen – mint fogalmazott – hosszú 
ideig nem volt ez meg Csíkszeredá-
ban. Hozzátette, olyan támogatási 
rendszert igyekeztek megfogalmaz-
ni, amely működő és nagyon kevés 
benne a bürokrácia.

Nagycsaládoknak kedveskednek
• Kedvezményt kapnak a három vagy annál több gyer-
meket nevelő csíkszeredai családok, illetve az egyedül-
álló szülők az önkormányzat alárendeltségébe tartozó 
kulturális intézmények előadásain, a tömegközlekedés-
ben, a VSK Csíkszereda rendezvényein, valamint a Csíki 
Csobbanóban. Az intézkedés június 1-jétől érvényes.

XVII. Hargitai Megyenapok
A XVII. Hargitai Megyenapok gazdag programkínálattal várja az 
érdeklődőket, ezúttal a Hargita Megyei Kulturális Központ ajánlatából 
szemléztünk. A 6. Székelyföldi Grafikai Biennálé díjazott műveinek 
kiállítása június 3-áig látogatható napi 24 órában a Megyeháza Galé-
riában, a Belülről izzó... című fotókiállítás pedig május 24-éig naponta 
14–17 óra között tekinthető meg a csíkszentgyörgyi kultúrotthonban. 
Két könyvbemutató is szerepel a programban, Daczó Katalin Jeles al-
csíkiak A–D, életrajzi adattár című művét május 18-án 18 órától ismer-
tetik a csíkkozmási közösségi házban, Székedi Ferenc Akiért az Angyal 
szólt – Nagy Ödön élete és munkássága című könyvét pedig május 
18-án 19 órától a csíkszentmártoni Baka János Községi Könyvtárban. 
A Joannes Kájoni 390 szabadtéri vándorkiállítás megnyitóját május 
19-én 17 órától tartják Gyimesközéplokon, a kultúrotthon előtti téren. 
A Roby Lakatos Ensemble és a Csíki Kamarazenekar hangversenyét 
május 20-án 19 órától tartják a csíkszeredai Szakszervezetek Műve-
lődési Házában. A Csíkmadaras képekben című fotókiállítás megnyi-
tójára május 21-én 17 órától kerül sor a helyi piactéren. A Madéfalvi 
Schola koncertjét május 21-én 19 órától tekinthetik meg az érdeklődők 
a gyergyóditrói római katolikus templomban. Május 22-én 19 órától az 
Etti szövőműhely vándorkiállítását nyitják meg a csíkszentdomokosi 
kultúrotthonban, május 24-én 20 órától pedig a csíkmadarasi zenekar 
koncertje kerül műsorra a kászonaltízi kultúrotthonban.

Sípszó után
Május 17-én, hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című 
sportműsorának meghívottja a Marosvásárhelyi VSK labdarúgóedző-
je, ifj. Constantin Lungu. A húszperces stúdióbeszélgetésben Szucher 
Ervin és vendége megpróbálnak választ találni arra, hogy lehet-e 
ellenszélben eredményekben és csapatépítésben gondolkodni a 
városi sportklubnál.

• RÖVIDEN 




