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 » BÁLINT ESZTER

S tagnál azoknak az aránya a tan-
ügyben dolgozók körében, akik 

megkapták már a koronavírus elleni 
oltást – nyilatkozta Sorin Cîmpea-
nu oktatási miniszter. Mint mondta, 
eddig valamivel több, mint 150 ezer 
tanügyi alkalmazottat oltottak be. „A 
közoktatásban és az egyetemeken dol-
gozók körében 43 százaléknál tartunk, 
a pedagógusok 50 százaléka kapta 

meg az oltást. Azok körében, akik 
közvetlen kapcsolatba lépnek a diá-
kokkal és hallgatókkal, 43 százalékos 
a beoltottak aránya” – vont mérleget 
a tanügyi tárca vezetője. Hozzátette: 
a szint most már egy ideje stagnálni 
kezdett, a napi növekedés nagyon las-
sú ütemű, alig néhány százzal emel-
kedik egyik napról a másikra.

Mint ismeretes, Sorin Cîmpeanu ok-
tatási miniszter kedden egy konferen-
cián egy olyan lehetőséget lebegtetett 

meg, ami szerint kizárólag online ok-
tathatnának azok a pedagógusok, akik 
nem oltatják be magukat. Azt mondta, 
egyre nagyobb nyomás érkezik a szü-
lőktől arra vonatkozóan, hogy azok a 
pedagógusok, akik nem akarták beol-
tani magukat az új típusú koronavírus 
ellen, jelenléti oktatás esetén se me-
hessenek iskolába. Hozzátette, megér-
ti, hogy egyes pedagógusok bizalmat-
lanok az oltásokkal szemben, azonban 
elmondása szerint egyre nagyobb a rá 

nehezedő nyomás e téren. „Minden jó-
indulattal: azok a pedagógus kollégák, 
akik nincsenek beoltva, online fognak 
tanítani, még ha az adott iskolában 
fi zikai részvétellel folyik is az oktatási 
tevékenység” – vetítette előre Cîmpe-
anu. Leszögezte: ez egyelőre csak egy 
hipotézis, de bizonyos nézőpontból 
megalapozott kérés, és minden hipoté-
zist számba kell venni. A hivatalos be-
jelentések szerint nagyjából 350 ezren 
dolgoznak a tanügyben.

Cîmpeanu: stagnál az oktatásban dolgozó beoltottak száma

 » A beoltottak 
számának napi 
növekedése 
nagyon lassú 
ütemű, alig 
néhány százzal 
emelkedik egyik 
napról a másikra.

A jó ideje bezárt jegenyei ifj úsági 
tábor felújításáért és kibővítésé-
ért szólalt fel nemrég Antal Géza 
a Kolozs megyei önkormányzat 
rendes ülésén. A megyei taná-
csos lapunknak arról nyilatko-
zott, hogy miért fontos a Kolozs 
megyei RMDSZ-nek a tábor fel-
újítása, milyen célokat szolgálna 
a jövőben, és hogy a beruházás 
milyen előnyökkel járna a szín-
magyar település, de az egész 
kalotaszegi régió számára.

 » SIMÓ HELGA

I smét napirendre került a Kolozs 
megyei Jegenye településen ta-
lálható, évekkel ezelőtt bezárt 

ifj úsági tábor felújítása. A megyei 
önkormányzat ülésén korszerűsítést 
szorgalmazó tanácsos, Antal Géza a 
Krónikának felidézte, hogy a Kolozs 
Megyei Tanács RMDSZ-es frakciója 
2019-ben kezdeményezte a táborhely 
átvételét Egeres község önkormány-
zatától. A telek és a rajta található 
ingatlanok korábban az ifj úsági és 
sportminisztérium tulajdonában 
voltak, ezt követően került Egeres 
község birtokába, amelynek nem 
voltak meg a szükséges forrásai a 
felújításra. Emiatt két éve ismét tu-
lajdonost váltott a tábor Vákár Ist-
ván, a megyei tanács alelnöke és az 
RMDSZ kezdeményezésére: abban 
bíztak, hogy a Kolozs Megyei Tanács 
hatékonyabban tudna befektetni a 
csaknem 500 fős, 98 százalékban 
magyarok lakta Jegenye település 
táborhelyének korszerűsítésébe. A 
tavalyi évben a szövetség megyei 

választási programjába is bekerült 
a felújítás és bővítés, ami által újra 
üzembe lehetne helyezni a tábort.

Külön pénzforrást kérnek
A szükséges befektetés mértéke attól 
függ, hogy milyen munkálatok való-
sulnának meg. „Én a magam részéről 
azt látom, hogy nem kizárólag a meg-
lévő épületek korszerűsítésében kel-
lene gondolkodni, hanem inkább egy 
komplex szabadidő- és rendezvény-
központ kialakításában. A Kolozs Me-
gyei Tanács közvitára bocsátott költ-
ségvetés-tervezetében jelenleg nem 
szerepel külön tételként ez a beruhá-
zás” – részletezte a megyei RMDSZ 
ügyvezető elnöke. Hozzátette, hogy a 
frakció nevében módosító javaslatot 
fog iktatni annak érdekében, hogy 
külön forrást jelöljenek meg azok-
nak az előtanulmányoknak az elké-

szítésére, amelyek felbecsülik, hogy 
mekkora összegű beruházás szük-
ségeltetik, milyen típusú bővítést le-
hetne a helyszínen megvalósítani. „A 
táborhely sajnos már több éve be van 
zárva, nem működik. A jelenlegi épü-
letek elhagyatottak, bár kívülről nem 
tűnnek kimondottan romosnak, de 
gyakorlatilag használhatatlanok. Az 
előző rendszerben népszerű ifj úsági 
táborhely lehetett, többen, főként a 
kalotaszegi települések lakói jelezték, 
hogy kellemes emlékek kötik a tábor-
hoz és örülnének, ha újra lehetne 
használni” – számolt be Antal Géza.

Továbbá arról is beszélt, hogy azért 
lenne fontos ezzel a központtal foglal-
kozni, mert Kolozsváron több mint 60 
ezer egyetemistát tartanak számon, 
és még sincs az egész megyében egy 
olyan szabadidős központ, ahol na-
gyobb méretű képzéseket, szabadidős 

ANTAL GÉZA KOLOZS MEGYEI TANÁCSOS KOMPLEX SZABADIDŐ- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONTOT KÉPZEL EL A BEZÁRT LÉTESÍTMÉNY HELYÉN

Felélesztenék a jegenyei ifj úsági tábort

Életet lehelnének a táborba. A jelenlegi épületek elhagyatottak, gyakorlatilag használhatatlanok
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és szórakoztató programokat, akár 
gólyatáborokat lehetne szervezni. 
Többféle bővítést is el tudna kép-
zelni a helyszínen, de az elsődleges 
az lenne, hogy diákbarát szállást és 
étkezést biztosítson, akár 200 fő ré-
szére. Emellett konferenciatermek, 
sportpályák, különböző szabadtéri 
szórakozási lehetőségek kialakítása 
is hasznos volna. Azért van szükség 
egy előtanulmányra, hogy szak-
értők bevonásával behatárolják, 
melyek azok a keretek, amelyeket a 
helyszíni adottságok megengednek, 
és mi az, amire a leginkább szükség 
van. „Egy biztos: korábbi diákszer-
vezeti tapasztalataim azt mutatják, 
hogy a nagy befogadó képességű 
szálláshely kialakítása kellene hogy 
legyen a legfontosabb cél” – emelte 
ki a megyei tanácsos.

Egész Kalotaszeg
nyerhetne vele
A politikus elmondása szerint egy 
ilyen beruházás nemcsak Jege-
nye településnek, hanem az egész 
Egeres községnek, sőt a teljes ka-
lotaszegi régiónak is fontos lenne. 
Egyrészt konkrét munkahelyek 
jönnének létre, hiszen a működte-
téshez szükség lesz majd személy-
zetre, mint például karbantartók, 
takarítók, szakácsok. Másrészt a 
településen működő vállalkozások 
számára is új lehetőségeket terem-
tene egy ilyen beruházás. „Például 
a településen működő kisbolt for-
galmát nagyságrendekkel megnö-
velheti egy-egy telt házas hétvége. 
De a tábor felújítása új vállalko-
zások létrehozását is segítheti. 
Rengeteg új lehetőséget hozna egy 
ilyen beruházás a település számá-
ra” – vélekedett Antal Géza.

 » Antal Géza 
szerint azért 
lenne fontos ez-
zel a központtal 
foglalkozni, mert 
Kolozsváron több 
mint 60 ezer 
egyetemistát 
tartanak számon, 
és még sincs az 
egész megyében 
egy olyan szaba-
didős központ, 
ahol nagyobb 
méretű képzése-
ket, szabadidős 
és szórakoztató 
programokat, 
akár gólyatábo-
rokat lehetne 
szervezni.




