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Mindössze 248-an kérték az oltást
Alacsony volt az érdeklődés a csíkszeredai oltási maraton iránt
• Kevesebb mint 250 
személyt immunizáltak 
a háromnapos csíksze-
redai oltási maratonon. 
Bár több érdeklődőre 
számítottak, a szerve-
zőket nem lepte meg a 
kevés jelentkező.

ISZLAI KATALIN

K evesen éltek az előjegyzés 
nélküli oltakozás lehető-
ségével a Hargita Megyei 

Egészségügyi Igazgatóság és a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
által péntek és vasárnap között 
megszervezett oltási maratonon. 

Böjte atya is beoltatta magát

Mint Tar Gyöngyitől, a Hargita Me-
gyei Egészségügyi Igazgatóság ve-
zetőjétől megtudtuk, a három nap 
alatt 248-an oltatták be magukat a 
csíksomlyói kórház udvarán kiala-
kított oltóponton, közülük 91-en a 
Pfi zer-BioNTech által kifejlesztett 

vakcinát választották, 157-en pedig 
a Johnson&Johnson oltóanyagot. 
Előbbiek közé tartozott Böjte Csa-
ba ferences szerzetes is, akinek Tar 
Gyöngyi külön köszönetet mondott 
a maraton népszerűsítésében betöl-
tött szerepéért, illetve háláját fejez-
te ki az esemény lebonyolításában 
segédkező kollégái irányába is. 

„Több érdeklődőre számítottam, 
de őszintén nem lepett meg az ala-
csony szám, mert sajnos egész Ro-
mánia rosszul áll az átoltottság tekin-

tetében az Európai Unió tagállamai 
között, az országon belül pedig Har-
gita megyében még alacsonyabb az 
érték, ezen szerettünk volna javítani. 
Nyilván sokkal több oltóanyag is ren-
delkezésre állt volna, de nem tűztünk 
ki magunk elé számszerű célt, ehe-
lyett minden beoltottnak örültünk. A 
járvány olyan, mint egy sárkány. Nem 
elég csak egyik fejét levágni a legyő-
zéséhez, hanem az összesre szükség 
van, ezért mi nem adjuk fel, továbbra 
is folytatjuk a harcot az oltás népsze-
rűsítésével. Az a dolgunk, hogy meg-

előzzük a bajt, és nem a halottakat 
szeretnénk számlálni” – húzta alá Tar 
Gyöngyi. Hozzátette: az oltási mara-
tonnal egy lehetőséget szerettek volna 
teremteni főként a vidéki lakosoknak, 
hogy könnyebben hozzáférhessenek 
az oltáshoz, ha már a pünkösdi búcsú 
alkalmával beutaztak a városba. Az 
látható ugyanis, hogy a megyében 
nem egyenlően oszlik el a beoltottak 
aránya: míg Csíkszereda például 44 
százalékkal országos második a me-
gyeszékhelyek között az átoltottság 
tekintetében, addig a vidéki telepü-

léseken öt százalék alatt mozog ez 
az érték. „Az orvosok gyógyító 
szándéka nem mindig talál-
kozik a lakosság igényeivel. 
Aki akart, élt ezzel a lehe-
tőséggel, aki nem, nem, de 
én továbbra is arra buzdítok 
mindenkit, hogy oltassa be 
magát” – hangsúlyozta Hargita 
megye tiszti főorvosa.

Böjte Csaba szerzetes bízik 
az orvosokban, ezért kérte 
a vakcinát
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Sikeres oltási maratonok 
Maros megyében

Az elmúlt hétvégén a 28 ezer 
lakosú Segesváron szerveztek 
háromnapos oltási maratont, 
melynek keretében péntek 
délutántól vasárnap estig oltották 
be az érdeklődőket a koronavírus 
elleni vakcinával. A városháza 
beszámolójából kiderült, hogy 
a három nap alatt 1716 személy 
jelentkezett az oltóközpontba. 
Maros megyében a belügymi-
nisztérium mobil oltóközpontja 
a vidéki lakossághoz vitte köze-
lebb a védőoltást. Szombaton 
Balavásáron 160-an oltatták be 
magukat, vasárnap Alsóbölkény-
ben pedig 309 helybéli kapta meg 
a vakcinát. (Simon Virág)




