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Decemberben lesznek értékjegyek
Marosvásárhelyen hetente 5–6000 személy kapja meg a vakcinát

• Egyelőre a szep-
temberre és októberre 
esedékes 100 lejes 
értékjegyeket juttatta 
el a szakminisztérium 
Marosvásárhelyre, ám 
ezeket a beoltottak 
csak december első 
napjaitól vehetik majd 
át. A városban a na-
pokban egy újabb ol-
tóközpontot nyitottak, 
és tájékoztató kam-
pányt is szeretnének 
indítani, hogy minél 
többen oltassák be 
magukat a koronaví-
rus elleni vakcinával.

SI MON V I R ÁG

Marosvásárhelyen november 
első hetében 4800-an, a má-
sodik héten 5160-an, míg az 

elmúlt héten 5916-an kapták meg a 
koronavírus elleni vakcina valame-
lyik dózisát. A legutóbbi kimutatások 
szerint Marosvásárhelyen 44 százalé-
kos a beoltottság. A marosvásárhelyi 
oltóközpontokért Portik Vilmos al-
polgármester felel, vele beszélgetve 
tudtuk meg, hogy a napokban újabb, 
kizárólag Moderna vakcinával ren-

delkező központot nyitottak Maros-
vásárhelyen, az Ifj úsági Szállodában. 
Erre részben azért volt szükség, hogy 
külön helyen lehessen igényelni ezt 
a típusú vakcinát. Emellett a Mihai 
Eminescu Ifj úsági Házban, a város-
háza víkendtelepi vendégházában és 
a Tudor Vladimirescu Általános Is-
kola tornatermében lehet igényelni a 
védőoltást. Bár a helyi tanácsnak volt 
egy döntése, miszerint a Tudor lakóte-
lepen lévő iskolai tornateremben ne 
működjön oltóközpont, erre később 
visszatértek, mivel az oktatási mi-
nisztérium rendelete alapján azokon 

a településeken, ahol a fertőzöttségi 
mutató meghaladja a 2 ezreléket, nem 
lehet zárt helyen tornaórát tartani. 
Így jelenleg Marosvásárhelyen négy 
oltóközpont működik. Az egydózisú   
Johnson&Johnson vakcinát a víkend-
telepi vendégházban lehet igényelni, 
a sportteremben és az Ifj úsági Házban 
Pfi zerrel oltanak.

Több százan dolgoznak 
szerződéssel

Mivel korábban gondok voltak az 
oltóközpontokban dolgozók jut-

tatásainak biztosításával, meg-
kérdeztük, most mit lehet ezekről 
tudni. Portik Vilmos alpolgármes-
ter elmondta, több százan vannak 
szerződéses viszonyban a város-
házával, orvosok, egészségügyi 
asszisztensek és iktatással foglal-
kozó személyek. Az ő fizetésüket 
az egészségügyi minisztérium 
biztosítja, és jelenleg nincsenek 
késések ezen a téren. Az oltóköz-
pontok fenntartásába is besegít a 
minisztérium, így ez nem terheli 
meg különösképpen a város költ-
ségvetését.

Pontos szervezést igényel

Az elöljárótól megtudtuk, hogy 
már megérkeztek a városházára 
azok a 100 lejes értékjegyek, ame-
lyeket azok vehetnek majd át, akik 
mindkét koronavírus elleni oltást 
megkapták. Mint ismert, az oltás-
kampány fellendítése érdekében a 
kormány biztosítja ezeket az érték-
jegyeket azoknak, akik szeptem-
bertől jelentkeztek az oltásra. Mint 
a marosvásárhelyi alpolgármester 
elmondta, a szeptemberi és októ-
beri értékjegyeket kapták meg, és 
ezeket december elejétől vehetik 
át az érintettek, akiket tele-
fonon fognak értesíteni. Ott 
lehet átvenni a 100 lejes ér-
tékjegyeket, ahol mindkét 
oltást igényelték az érde-
keltek (a Johnson&Johnson 
esetében az egyetlen oltást). 
Jelenleg arra készítik fel a vá-
rosháza alkalmazottait, hogy mi-
ként kell a papírmunkát elvégezni 
és az értékjegyeket átadni, hogy 
ne történjenek tévedések, vissza-
élések. Portik Vilmos elmondta, 
szeretnének egy városszintű tájé-
koztató kampányt indítani az oltás 
fontosságáról és az oltóközpontok 
működéséről, az elérhető vakci-
nákról, hogy ébren tudják tartani 
az oltási kedvet. Minderről a no-
vemberi soros tanácsülésen dönte-
nek majd.

Marosvásárhelyen október végén 

mobil oltóponton is lehetett igényelni 

a védőoltást

◂  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

GE RGE LY I M R E

A forgatókönyv szerint egy sze-
mély a nem megfelelő felsze-

relés miatt visszazuhant a Wild 
Ferencről elnevezett via ferrata 
mászóúton, felakadt a kábelen, és 

feltehetőleg gerincsérülést 
szenvedett, ezért riasztot-
ták a hegyimentőket. A két 
hegyi mentő csapat jól tel-
jesített, éles helyzetben is 
végre tudják hajtani a sé-

rült személy biztonságos le-
juttatását a sziklafalról – ezt segítet-
te a hétvégi gyakorlat. Kastal Gergő, 
a Dancurás hegyimentő csapat veze-
tője elmondta, a szombati gyakorlat 
másnapján az elsősegélynyújtás 
alapjait ismételték el közösen, amire 

mindig nagy szükség van, hogy is-
mereteik frissek maradjanak.

Baráti kapcsolatban

A gyergyói és udvarhelyi csapat kö-
zött majdnem 30 éves szakmai és 
baráti kapcsolat létezik, ezt erősítette 
a közös akció. Mint a Harmont Hegyi-
mentő Egyesület vezetője, Buti László 
elmondta, elismerését fejezi ki a meg-
fi atalodott gyergyói csapatnak azért, 
ahogyan folytatják azt a tevékenysé-
get, amit az előző generációk átadtak 
nekik. A Bethlen Gábor Alap hozzájá-
rulásával megtartott közös gyakorla-
ton 24 hegyimentő vett részt, és ennek 

lesz folytatása a télen, egy Hargitára 
tervezett újabb hasonló program ré-
vén. Kastal Gergő felhívja a turisták 
fi gyelmét, hogy a gyilkostói via ferrata 

használata a késő őszi, téli időszakban 
veszélyes, mindenkinek azt ajánlják, 
hogy saját biztonságuk érdekében ne 
vágjanak neki ennek.

Udvarhelyiek és gyergyóiak a sziklafalon
• Közös mentési gyakorlaton vett részt a hétvégén a gyer-
gyószentmiklósi Dancurás és a székelyudvarhelyi Harmont 
hegyimentő csapat. A forgatókönyv szerint a sziklafalról 
kellett biztonságban lejuttatniuk egy bajba jutott turistát.

Via ferrata

A via ferrata (szó szerint olasz-

ból: vas út; magyarul: vasalt 

út; németül: Klettersteig) olyan 

hegyi út, amelyen előzetesen 

felszerelt létrák, lépcsők, 

hidak és fémkábelek segítik 

az előrehaladást (a kiépítetlen 

részek csupán képzett szikla-

mászók számára elérhetők). 

A via ferrata túrázás gyakor-

latot, fizikai állóképességet 

és megfelelő felszerelést 

igényel. Mivel ezek az utak 

gyakran nagy magasságokban 

vezetnek, a tériszony leküz-

dése az ilyen jellegű túrák 

elengedhetetlen része. A via 

ferrata útvonalaknál különbö-

ző jelzések alapján lehet tudni, 

hogy azok mennyire könnyen 

teljesíthetők; a legmagasabb 

szintű via ferratákat kizárólag 

profi mászóknak ajánlják. 

(forrás: Wikipédia)

24 hegyimentő szerzett új tapasztalatokat 

a gyakorlat során

▸  F O R R Á S: DA N C U R Á S H EG Y I M E N T Ő C S A PAT




