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Elvi döntések, konkrétumok nélkül
Pedagógusok, szülők és diákok érdekképviseleteinek tagjaival tárgyalt a miniszter
• A pedagógusok, szü-
lők és diákok érdekkép-
viseleteinek tagjaival 
tartott megbeszélést 
Sorin Cîmpeanu tan-
ügyminiszter. Egyebek 
közt a második félév 
klasszikus formában 
történő megnyitásáról, 
az oktatási költség-
vetés növekedésének 
támogatásáról, a sze-
mélyes jelenléttel törté-
nő országos vizsgákról 
és a Covid-19 oltással 
kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatás fontossá-
gáról is beszéltek.

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

A Magyar Szülők Szövetsége 
is részt vett online formá-
ban a tanügyminiszterrel 

folytatott egyeztetésen csütörtök 
délután, amikor Sorin Cîmpeanu 
négy egymást követő megbeszélést 
tartott az oktatási partnerekkel. 
Ezen képviseltette magát a Spiru 
Haret, illetve az Alma Mater Szak-
szervezetek Szövetsége, a Szabad 
Szakszervezetek Országos Szövet-
sége, továbbá a Szülői Szervezetek 

Országos Szövetsége – amelynek 
tagja a Magyar Szülők Szövetsége 
is –, illetve a Diákok Országos Taná-
csa és a romániai egyetemi hallga-
tók országos szövetségei.

Mire jutottak?

Az ülések során az oktatás szegmen-
seinek képviselői több közös pontot 
határoztak meg és hagytak jóvá, 
amelyekről a tanügyminisztérium 
sajtóközleményben, illetve a szülői 
szervezetek saját oldalukon is részle-
tesen beszámoltak. A tárgyalófelek 
a következő, általános érdeklődés-
re számot tartó témákban jutottak 

egyezségre: a második félév klasz-
szikus formában történő megnyitá-
sának közös óhaja, fi gyelembe véve 
a járványügyi fejleményeket és az ol-
tási kampány alakulását, megértve 
a diákok és a tanárok egészségének 
prioritásának fontosságát a kockáza-
tok csökkentése révén, de az oktatási 
folyamat fontosságának elhanyago-
lása nélkül, beleértve a felzárkózta-
tó intézkedések megszervezését is. 
Kiemelték, nem zárnak ki egyetlen 
forgatókönyvet sem az iskolák meg-
nyitására. Továbbá megegyeztek 
abban is, hogy támogatják az okta-
tási költségvetés abszolút értékének 
növekedését, illetve támogatják az 

oltás fontosságáról szóló helyes és 
teljes körű tájékoztatást – oltási kö-
telezettség nélkül.

Országos vizsgák 
személyes jelenléttel

Az oktatási partnerekkel folytatott 
megbeszélés során mind a szülők, 
mind pedig a tanárok és diákok kép-
viselői megegyeztek a minisztérium 
képviselőivel, hogy az országos ki-
meneti vizsgák személyes jelenlét-
tel történjenek a leadott tananyagra 
alapozva, amelynek felméréséhez 
szervezzenek tudásszint-felmérő ér-
tékeléseket úgy, hogy elegendő idő 

álljon rendelkezésre a felzárkóztató 
intézkedésekhez. Továbbá abban 
is megállapodtak, hogy meg kell 
határozni a tanárok felzárkóztató 
foglalkozásainak anyagi forrásait. 
A szülői szervezetek az iskolák ve-
zetésének politikamentességét és 
kompetenciákon alapuló irányítá-
sának szükségességét hangsúlyoz-
ták. A pedagógusokkal való egyez-
tetés során abban is megegyeztek 
a minisztérium képviselői, hogy 
fontos lépés lenne az anyagi forrá-
sok meghatározása a pedagógusok 
motiválásának érdekében.

Az ösztöndíjak növekedése

A diákok képviselőivel tartott meg-
beszélésen egyetértésre jutottak az 
oktatásra szánt költségvetés kiegé-
szítésének támogatásában, amely 
a 2021-es ösztöndíjak kötelező 
minimális összegének nö-
velését szolgálná. Az egye-
temi hallgatókkal folytatott 
megbeszélés során mege-
gyeztek abban, hogy fontos 
az oklevelek és tanulmányok 
egységes integrált nemzeti nyil-
vántartásának létrehozása. Továb-
bá szükséges a pénzügyi források 
biztosítása a felsőoktatási rendszer 
szociális, oktatási és kutatási inf-
rastruktúrájának támogatására, 
valamint kiemelten fontos az egye-
temeken folyó kutatások intézményi 
fi nanszírozásának támogatása.
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

G yergyószentmiklóson az előző 
években rendszerint minden 

hónap első és harmadik szerdáján 
lehetett önkéntesen vért adni. Szep-

tember óta azonban nem 
volt lehetőség erre, nem 
jöttek ki a Hargita Megyei 
Vérközpont munkatár-
sai, így mindenkinek, aki 
vért szeretett volna adni 
– esetleg hozzátartozója, 

ismerőse került olyan hely-
zetbe, hogy vérre volt szüksége –, el 
kellett utaznia Csíkszeredába vagy 
Székelyudvarhelyre. A megyei vér-
központ vezetőségétől érdeklődve 
megtudtuk, Gyergyószentmiklóson 

továbbra sem lesz lehetőség véra-
dásra. „Sajnos a járvány miatt nem 
engednek minket kiszállni a gyer-
gyószentmiklósi véradópontra. Már 
kétszer is küldtem kérést az Orszá-
gos Hematológiai Intézethez, hogy 
engedjék a terepre való kiszállást, 
de a járvány miatt nem hagyják jó-
vá, pedig azzal is indokoltam, hogy 
egyszerűbb lenne, ha mi mennénk, 
mint hogy a véradóknak kelljen 
megtenni az utat. Székelyudvar-
hely nagyon nagy fogyasztó, ezért 
is van ott lehetőség önkéntes vé-
radásra. Ott a kórház keretén be-
lül zajlik, minden óvintézkedés és 
a kötelező szűrések betartásával. 
Ha csak abból kellene megélnünk, 
amit a csíkszeredai vérközpont-
ban gyűjtünk be, az kevés lenne” 
– részletezte Kopacz Ildikó, a Har-

gita Megyei Vérközpont vezetője. 
Az igazgatónő elmondta, így, hogy 
be kell utazni a megyeszékhelyre, 
nem sokkal ugyan, de visszaesett 
az állandó véradók száma, viszont 
sokan vannak, akik kimondottan 
akkor mennek vért adni, amikor 
valakin segíteni kell.

Kihangsúlyozta, megyei szin-
ten Gyergyószentmiklóson és Ma-
roshévízen nincs szükség nagy 
mennyiségben vérre. Hirtelen be-

avatkozásokra minden kórháznak 
kell legyen tartaléka, a programált 
műtétekhez pedig igényelnek a 
vérközponttól. Jelenleg elégséges 
a vérkészlet, de mindig szívesen 
fogadják a véradókat, hiszen meg-
történhet, hogy több betegnek van 
szüksége ugyanolyan típusú vérre, 
és akkor hamar elfogyhat.

A járvány nem teszi lehetővé a véradást Gyergyóban

Véradás közben. Hirtelen 
beavatkozásokra minden 
kórháznak kell legyen tartaléka

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE 

Koronavírus-mérleg
A hivatalos tájékoztatás 
szerint tegnap 3082 fertőzöttet 
diagnosztizáltak Romániában, 
összlétszámuk jelenleg 671 
284. Az ország területén eddig 
16 654 elhalálozást jegyeztek, 
598 610 pácienst nyilvání-
tottak gyógyultnak, intenzív 
osztályon pedig 1065 személyt 
kezelnek. Hargita megyében 
19 új koronavírus-fertőzést 
igazoltak tegnap, ezzel 5469-
re nőtt a járvány kezdete óta a 
térségben azonosított esetek 
száma. Újabb haláleset ezúttal 
nem történt. Kovászna megyé-
ben 20, Maros megyében 45 új 
esetet vettek nyilvántartásba 
tegnap, előbbi helyszínen 
ezzel 5235-re, utóbbiban pedig 
15 649-re nőtt az eddigi fertő-
zések száma. A Stratégiai Kom-
munikációs Csoport tájékoz-
tatása szerint az ezer lakosra 
jutó igazolt fertőzések száma 
Hargita megyében 0,61, Maros 
megyében 1,42, míg Kovászna 
megyében 1,18 ezrelék.

• RÖVIDEN 

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter tárgyalóasztalhoz ült 
a tanárok, diákok, egyetemi hallgatók és szülők képviselőivel

◂  F O R R Á S :  E D U . R O

• Jó ideje nem lehet vért adni Gyergyószentmiklóson, 
és valószínűleg ezután is így lesz, legalábbis a korona-
vírus-járvány ideje alatt – tudtuk meg a Hargita Megyei 
Vérközpont vezetőjétől. Véradásra Hargita megyében csak 
Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen van lehetőség.




