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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Tíz községben összesen keve-
sebb mint 130-an oltatták be 
magukat a koronavírus ellen 

Hargita megyében a vidéki oltás-
kampány első napján, pénteken. A 
beoltottak száma azonban közsé-
genként nagyon eltérő: van olyan 
település, ahol ketten jelentkeztek 
az immunizálásra, de olyanok is, 
ahol több mint húszan. Utóbbiak 
már viszonylag jó eredménynek 
számítanak, de minden beoltott-
nak örülnek, van olyan község, 
ahová két jelentkező miatt is eluta-
zott a mobil oltócsoport – sorolta 
megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a 
Hargita Megyei Népegészségügyi 
Igazgatóság vezetője.

Csíkdánfalva vezet

Szerinte a helyi szervezésen is 
múlott a helyszíni immunizálás 
iránti lakossági érdeklődés, noha 
az is igaz – fűzte hozzá –, hogy 
vannak polgármesterek, akik min-
dent megpróbáltak és el vannak 
keseredve, hogy kevesen jelent-
keztek az oltás felvételére. Bélbor, 
Kápolnásfalu, Csíkkarcfalva, Csík-
csicsó, Gyergyócsomafalva, Szé-

kelyderzs, Galócás, Farkaslaka, 
Kászonaltíz és Székelyandrásfalva 
volt az a tíz község, ahol helyben 
oltathatta be magát a lakosság 
pénteken. Ezt összesen 128-an 
tették meg. Azt megelőzően kísér-
leti jelleggel még két községben, 
Csíkszentgyörgyön és Csíkdánfal-
ván szervezett helyszíni oltást a 

megyei egészségügyi igazgatóság. 
Mindeddig a legtöbben, összesen 
százan Csíkdánfalván oltatták be 
magukat, a szervezésért Tar Gyön-
gyi külön köszönetet mondott Bőj-
te Csongor Ernő polgármesternek, 
Both Norbert alpolgármesternek, 
Böjte Tünde közösségi asszisztens-
nek, Zsigmond Emma szociális 

referensnek, Ambrus Mátyás Éva 
egészségnevelési tanácsadónak és 
Bara Ferenc plébánosnak.

Választhatnak a vakcinákból

Bármelyik oltóanyagot tudják biz-
tosítani a vidéki oltások helyszí-
nén, tapasztalataik szerint tovább-
ra is a Pfi zerre a legnagyobb az 
igény, de vannak olyan települések 
is, ahol többen kérték a Johnson & 
Johnson vakcinát. Ez attól is függ, 
hogy az oltásigénylőknek milyen 
terveik vannak a közeljövőre, ha 
például rövidesen nyári szabad-
ságra mennek, akkor az egyadagos 
Johnson & Johnson védőoltást vá-

lasztják. Az első napok tapasztala-
tai után kíváncsi, mekkora lesz az 
érdeklődés második alkalommal a 
védőoltások iránt, erre is érvényes 
lesz-e az, hogy „a székely ember 
mindent kétszer meggondol”, azaz 
akkor nagyobb lesz-e a jelentkezés 
– mondta Tar Gyöngyi. 

Az általunk megkérdezett pol-
gármesterek szerint is elképzel-
hető, hogy a kezdeti ódzkodás a 
második alkalomra alábbhagy. 
Nagy Lajos, Székelyandrás-
falva polgármestere megke-
resésünkre elmondta, ő jó 
példát mutatott, még már-
ciusban beoltatta magát, de 
valóban kevesen követték a 
példáját pénteken. „A kez-
det mindig nehéz. Várják, 
hogy mit mond a szomszéd, 
lám, milyen volt” – vélekedett az 
alacsony részvétel okáról a község 
vezetője. 

Kovács Lehel, Farkaslaka község 
polgármestere úgy látja, hogy saj-
nálatos módon egész Székelyföldön 
alacsony az érdeklődés a védőol-
tások iránt. Ő úgy véli, az emberek 
várakozó álláspontra helyezkedtek, 
halogatják az oltás beadatását, fő-
ként most, hogy a fertőzések száma 
drasztikusan lecsökkent – sokan 
úgy érzik, elmúlt a veszély.

Voltak olyan községek, ahol több mint 
húszan vették fel az oltást, de olyan is, 
ahol csak ketten
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A L B E R T  E S Z T E R

A gyergyószentmiklósi kihe-
lyezett tagozat a Babeş–Bo-

lyai Tudományegyetem első ki-
helyezett főiskolájaként 1997-ben 
alakult, működését az egyetem 
földrajz kara támogatja. A 2021–
2022-es tanév kapcsán a felvételi 

részleteiről Dombay István igaz-
gató tájékoztatott.

Segítenek a jelentkezésben

A következő tanévre idegenforga-
lom-földrajz alapképzésen, a ma-
gyar tagozaton 15 ingyenes és 35 
tandíjas helyet hirdet az intézmény, 
román tagozaton pedig 7 ingyenest 
és 18 tandíjast. A felvételi és beirat-

kozás július 12. és 20. között zajlik, 
munkanapokon 9 és 13 óra között. 
A felvételihez szükséges a jelentke-
ző érettségi diplomája és egy szán-
déknyilatkozat kitöltése, amelyet 
a tanintézmény honlapjáról lehet 
letölteni. A mesteri ökoturizmus és 
fenntartható fejlesztés szakon csak 
magyar nyelven hirdetnek felvételit, 
26 ingyenes és 24 tandíjas helyre le-
het jelentkezni. A mesterin a felvételi 
július 12–19. között zajlik, július 20-
án reggel 9 órától egy online interjún 
vesznek részt a jelentkezők. Az ered-
ményhirdetés alap- és mesterképzé-
sen is július 22-én lesz, a helyek el-
foglalása pedig július 23–26. között 
történik. Az igazgató elmondta, bár 
az iratkozás online történik, mégis 
arra bátorítja mindazokat a jelentke-

zőket, akik megtehetik, hogy szemé-
lyesen jelenjenek meg a kihelyezett 
tagozat Csíky-kerti székhelyén. „Itt 
lesz egy információs központ, ahol 
segítünk a jelentkezőnek az online 
iratkozásban, mert elég sok doku-
mentumot kell kitölteni, feltölteni” 
– fogalmazott az igazgató. Akik nem 
tudnak megjelenni személyesen az 
iratkozásnál, telefonos segítséget 

kérhetnek, vagy akár e-mailen ke-
resztül is kaphatnak útba-
igazítást. Ugyanakkor a 
kihelyezett tagozat webol-
dalán (https:// gheorgheni. 
extensii.ubbcluj.ro/) a le-
endő hallgatók a következő 
év tantervéről, a tanárokról 
és más hasznos informáci-
ókról is tudomást szerezhetnek.

Várják a hallgatókat a BBTE gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán
• Július 12–20. között várja a felvételizőket a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) gyergyószentmiklósi 
kihelyezett tagozata. Bár a felvételi és beiratkozás 
online formában is megoldható, a kihelyezett tagozat 
igazgatója arra kéri a jelentkezőket, használják ki a 
személyes iratkozás lehetőségét is.

H I R D E T É S

• Több Hargita megyei településen is nagyon gyenge eredménnyel zárultak a 
helyszíni oltások vidéken, de az egészségügyi igazgatóságnál minden beoltottnak 
örülnek, olyan település is volt a vidéki oltáskampány első napján, ahová két oltás-
kérelem miatt is elutazott a mobil oltócsoport. A polgármesterek szerint a járvány 
csitulása is közrejátszhat az oltás iránti érdeklődés csökkenésében, de olyan is van, 
aki szerint a kezdeti ódzkodás eredménye ez.

Oltási helyszínek 

Hétfőn Szentábrahám, Gyergyó-
holló, Csíkszépvíz, Gyergyóalfalu, 
Lövéte, Gyimesfelsőlok, Bögöz, 
Parajd, Salamás és Csíkszent-
domokos községben folytató-
dott a vidéki oltáskampány. Ma 
Gyergyószárhegy, Gyimeskö-
zéplok, Homoródszentmárton és 
Gyergyóvárhegy lakossága adat-
hatja be helyben az oltást, holnap 
pedig Etéd, Homoródalmás és 
Csíkszentmihály lakossága.

Gyergyószék

„Lám, mit mond a szomszéd”
Tíz községben összesen kevesebb mint 130-an oltatták be magukat




