
Hargita megyében eddig a pedagógusok mindössze 
19 százaléka oltatta be magát legalább az első adaggal
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Elsőbbség a tanügyiseknek
Lehetőség azoknak, akik még nem kértek oltási időpontot

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

O rszágos szinten mintegy 
hatvanezer pedagógus és 
tanügyi személyzet fejezte 

ki oltásigényét a tanügyminisztéri-
um által kezdeményezett prioritási 
listán. Eddig 42 ezer tanügyi alkal-
mazottat oltottak be országszerte, 
ennek fele már a második oltáson 
is túl van – közölte Sorin Cîmpea-
nu tanügyminiszter hétfői sajtó-
tájékoztatóján. Elmondása szerint 
az első szakaszban az általános és 
középiskolai, illetve az egyetemi 
oktatásban dolgozókat oltják be 
az oltóközpontokban. Hozzátette, 
az oktatási rendszer több mint 200 
ezer alkalmazottja fejezte ki igé-
nyét, amelyből 42 ezren már beol-
tatták magukat, ehhez hozzáadódik 
még mintegy nyolcezer olyan tanár, 
aki az egészségügyi szektorban is 
dolgozik és szintén megkapta már a 
vakcinát, tehát mintegy ötvenezren 
vannak eddig beoltva. A tanügymi-
niszter szerint ha jövő héten meg-
kapja még hatvanezer pedagógus, 
akkor a mintegy 200 ezer oktatás-
ban dolgozó személy közül 110 ez-
ren lesznek beoltva néhány héten 
belül.

A Víkenden és a Tudor 
Vladimirescu iskolában

Maros megyében eddig 843 álla-
mi iskolában dolgozó pedagógus 
van beoltva legalább az első adag 

vakcinával, és 40 olyan pedagó-
gus, aki magániskolában dolgozik. 
A kisegítő személyzet – takarító, 
adminisztrátor, könyvelő stb. – kö-
zül 102 állami tanintézményben 
és nyolc magániskolában dolgozó 

alkalmazott kapta meg a vakcinát. 
A marosvásárhelyi mobil oltóköz-
pontokba kedden iratkozhattak fel 
azok a tanügyi alkalmazottak, akik 
eddig még nem voltak beprogra-
málva – tájékoztatott Illés Ildikó 
főtanfelügyelő-helyettes. Az 55 év 
alatti személyek a Víkendtelepen 
lévő vendégházban berendezett 
oltóközpontban kaphatják meg az 
oltást, az 55 év fölötti tanügyi alkal-
mazottakat pedig a Tudor Vladimi-
rescu Általános Iskolában újonnan 
– kifejezetten a tanügyi alkalma-
zottak számára – nyílt központban 

oltják be – tudtuk meg a Maros me-
gyei tanfelügyelőség képviselőjétől.

A pedagógusok közel fele 
regisztrált eddig

A Hargita megyei iskolák által bekül-
dött adatok szerint 242 tanügyben 
dolgozó alkalmazott jelezte, hogy 
szeretné prioritással beoltatni ma-
gát, ebből 112 személy 55 év alatti, 
és 130 személy 55 év fölötti – közölte 
az adatokat Demeter Levente Hargita 
megyei főtanfelügyelő. Mint elmond-
ta, az Astra Zeneca oltóanyaggal 
Balánbányán, Szentegyházán és 
Csíkszeredában oltják be prioritás-
ként a pedagógusokat Hargita me-
gyében. „Ez azoknak lehetőség, akik 
beprogramáltatták már magukat, 
csak későbbre kaptak időpontot és 
szerették volna előre hozni azt, il-
letve azoknak, akik egyáltalán nem 
kérték még az oltást, de közben meg-
gondolták magukat” – mondta el 
Demeter Levente. A február 22-én be-
küldött iskolai adatok szerint Hargita 
megyében eddig a pedagógusok 48 
százaléka regisztrált az oltási platfor-
mon, 19 százalékuk oltatta be magát 
(legalább az első adaggal). A kisegítő 
személyzet 53 százaléka regisztrált, 
és 21 százalékuk oltatta be magát, a 
nem didaktikai személyzet 35 száza-
léka regisztrált a platformon, és 10 
százalékuk oltatta be magát eddig 
– tájékoztatott a számokról Demeter 
Levente főtanfelügyelő.

• Elsőbbséget élveznek az oltásra azok a tanügyi alkalmazottak, akik még nem 
kapták meg a koronavírus elleni vakcinát, de élnének a lehetőséggel, illetve azok, 
akik későbbre kaptak helyet és előbbre hoznák az időpontot. Országszerte mint-
egy hatvanezer pedagógus és iskolai kisegítő személyzet kaphatja meg az oltást a 
következő héten, így március első heteiben már a tanügyben dolgozó mintegy 200 
ezer személy közül 110 ezren lehetnének beoltva.

KORPOS ATTILA

I dén több mint 21 ezren csatlakoz-
tak az egész napos rendezvény-

hez, többek között Magyarországról, 
Ukrajnából, Szlovákiából, Németor-
szágból, Belgiumból, az Egyesült Ki-
rályságból és az Amerikai Egyesült 

Államokból. 
A könyvtár előadóter-

mében tartott megnyitón 
elhangzott, az idei mara-
tonra sokkal több egyéni 
felolvasó jelentkezett be 
előzetesen, mint amire 

számítottak. Zsidó Ferenc író, 
műfordító Pilinszky János munkás-
ságával kapcsolatosan megjegyez-
te, versei képgazdagok, ritmizáltak 
és könnyen megzenésíthetők, így a 
mai diákok is könnyebben be tudják 

fogadni azokat. „Pilinszky témái 
súlyosak és komorak, hiszen a má-
sodik világháború borzalmai és a 

lágertapasztalatok tették őt költővé. 
Ellenben a formavilág és katolikus 
mivolta feloldja ezeket a gátakat” 
– méltatta az 1921 és 1981 között 
élt költőt a Székelyföld folyóirat 
főszerkesztője. Varga Judit, a felol-
vasómaraton ötletgazdája online 
csatlakozott be az eseménybe. Mint 

rámutatott, olvasni mindenkinek 
joga van, és nem versengésként kell 
megélni azt. „Nem kötelező, és nem 
jegyre kell, még csak nem is házi 
feladat. Olvasni szabadon kell” – ér-
tékelte az olvasást mint tevékenysé-
get, ugyanakkor megköszönte, hogy 
a megyei könyvtár felkarolta kezde-
ményezését.

A maratont Puskás László, a 
Csíki Játékszín színésze nyitotta 
meg Pilinszky Francia fogoly című 
versével, majd Farkas Balázs, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusának vezető konzulja és Sógor 
Enikő csíkszeredai alpolgármester 
olvasott fel egy-egy Pilinszky-ver-
set. Román és angol nyelvre is le-
fordították a huszadik századi költő 
verseit, amelyeket a megyei könyv-
tár alkalmazottai adtak elő. 

Felolvasómaraton Pilinszky Jánossal a középpontban
• Tizenharmadik alkalommal rendezték meg tegnap 
a Nemzetközi Felolvasómaratont a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. 

Román és angol nyelvre is lefordították 
a huszadik századi költő verseit 

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Újraindult a munka 
a bányákban
Újra a megszokott ütemben 
zajlik tegnaptól a munka a 
Zsil-völgyi bányákban, és ha-
marosan újraindíthatják Déván 
a távhőszolgáltatást. Mint 
Samuel Dioane, a Vajdahu-
nyadi Energetikai Komplexum 
vezérigazgatója tegnap az 
Agerpres hírügynökségnek 
elmondta, a harmadik váltás 
már felvette a munkát, és 
azóta normális ütemben zajlik 
a fejtés a legtöbb helyszínen. A 
Zsil-völgyi bányászok sztrájkja 
hétfő este ért véget, miután 
a munkaügyi miniszternek és 
a szakszervezeti vezetőknek 
sikerült megállapodniuk az 
elmaradt bérek és pótlékok 
kifizetéséről. A tárgyalások 
után Raluca Turcan munka-
ügyi miniszter bejelentette: a 
bányászok február 25-én és 26-
án kézhez kapják az elmaradt 
bérüket, az ételjegyeiket és a 
szállítási pótlékot. 

• RÖVIDEN 




