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Terítéken a tanügyi oltáskérdés
A székelyföldi pedagógusok kevesebb mint negyven százaléka oltatta be magát 

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

A Szülői Szervezetek Orszá-
gos Föderációja (FNAP) 
kérdőívet küldött ki a csa-

ládoknak a tananyagra, illetve az 
online és jelenléti oktatás különb-
ségeire vonatkozóan, de a tanév 
két hetes meghosszabbításáról is 
kikérik a szülők véleményét, vala-
mint arról is, hogy mit gondolnak 

a tanév három évharmadra 
történő felosztásáról. Továb-
bá szerepel benne kérdés az 
iskolai non-invazív tesztek-
kel kapcsolatban is: jónak 
látják-e, hogy elvégezzék 

az iskolában a gyerekeken, és 
ha igen, akkor ki tesztelhesse a di-
ákokat. Arra is rákérdeznek, hogy 
lát-e a szülő összefüggést az iskolák 
nyitva tartása és a megbetegedések 
számának alakulása között? Ebben 
a kérdőívben viszont nem kérik ki 
a szülők véleményét a tanügyi sze-
mélyzet beoltásával kapcsolatban.

Vasárnapig várják 
a magyar szülők válaszát

A Magyar Szülők Szövetsége összeál-
lított egy olyan kérdőívet is, amelyet 
csütörtökön küldtek ki a tanfelügye-
lőségeken keresztül, ebben viszont 
már kifejezetten az iskolai személyzet 
beoltásával, illetve az iskolai non-in-
vazív tesztelésekkel kapcsolatos vé-
leményekre kíváncsi a szülők érdek-
képviselete – fejtette ki lapunknak 
Csíky Csengele, a szövetség vezetője. 
„A kérdőívünk kifejezetten erről fog 
szólni, mert mielőtt beleegyezünk va-

lamibe, vagy szembe megyünk vala-
mivel, egyszer tudnunk kell, hogy mit 
képviselünk, hiszen szinte egyenlő 
arányban oszlanak meg eddig a vé-
lemények a tanárok kötelező beoltá-
sáról, ezért kapnunk kell egy tisztább 
képet” – magyarázta a magyar szülők 
érdekképviseletének vezetője. Vasár-
nap este zárja le az oltással kapcso-
latos felmérést a szervezet, így hétfőn 
már képviselni tudják a felméréssel 
igazolt álláspontjukat a kérdőívben 
adott válaszokra hivatkozva.

Civil szervezetek 
az oltáskampány mellett

A Szülői Szervezetek Országos Fö-
derációja (FNAP) nemrég aláírt egy 

együttműködési megállapodást, 
amelynek értelmében a tesztelési és 
az oltási kampányban részt vesznek 
a civil szervezetek, és kivétel nélkül 
minden oktatással kapcsolatos tevé-
kenységet végző civil szervezet aláír-
ta ezt – hangsúlyozta Csíky Csengele. 
Mint elmondta, már az aláírás után 
volt egy heves vita erről, hiszen épp-
hogy csak elbillent a mérleg nyelve a 
pozitív irányba az aláírásról szóló sza-
vazáskor. „Azért is döntöttünk úgy, 
hogy egyszer megnézzük, mit gondol-
nak a szülők erről, mielőtt bármilyen 
állásfoglalást képviselnénk. A FNAP 
utólag kérdezi meg a szülőket erről, 
hiszen az oktatási és az egészségügyi 
miniszter állandó nyilatkozathábo-
rúja kaotikus állapotot idézett elő, 

amin mi csak kapkodtuk a fejünket. 
Ilyen kérdésekben általában nem 
csak a regionális vezetők szavaznak, 
hanem a kisebb szervezetek vezetőit 
is bevonjuk, tehát mintegy 200 ember 
teszi le a voksát. Ezek a dolgok most 
olyan gyorsan történtek, hogy egysze-
rűen nem lehetett kikérni a vélemé-
nyüket, és megbeszéléseket tartani 
arról, hogy miként gondolják, hanem 
azonnali döntéseket kellett hozni. 
Az, hogy ezután milyen álláspontra 
helyezkedik majd a FNAP, attól függ, 
hogy hogyan vélekednek a szülők” – 
magyarázta Csíky Csengele.

Ördögi kör: kinek legyen 
„kötelező” az oltás?

Nehéz helyzetbe kerültek a szülői 
szervezetek, mert olyasmiről kell 
tárgyalniuk, ami nem az ő kompe-
tenciájuk – véli a Magyar Szülők 
Szervezetének elnöke. „Ha arról kell 
tárgyalni, hogy legyen oltás vagy 
ne legyen, nem értünk hozzá. Nem 

tudom, hogy ehhez miért lenne ne-
künk közünk? Az lenne az ideális, 
ha a felelős szervek meghoznák a 
felelős döntést. Persze értjük, hogy 
megpróbálják kötelezővé tenni az 
oltást, és keresik a módját, hogy ho-
gyan tudnák kimondatni magával a 
társadalommal ezt. Körvonalazódik 
az, hogy a szülők egy része kéri, hogy 
a tanár kapja meg az oltást, és akkor a 
tanár logikusan teszi fel a kérdést: és 
akkor a szülő meg a gyerek miért nem 
kapja meg? Máris bekerültünk az ör-
dögi körbe, hogy akkor mindenki ol-
tassa be magát. Ez az, amit nem mer 
kimondani Románia, hogy tegyék 
kötelezővé az oltást” – osztotta meg 
véleményét Csíky Csengele.

Beoltottsági arány a tanügyben

Országszerte a tanügyi személyzet 
mintegy 43 százaléka kapta meg a ko-
ronavírus elleni védőoltást, a pedagó-
gusok körében pedig 50 százalékos ez 
az arány. A Maros megyei tanfelügye-
lőség sajtószóvivőjétől kapott csütör-
töki adatok szerint a megye 7139 pe-
dagógusa közül eddig 2670 személy 
kapta meg az oltást. A 2324 iskolai 
kisegítő személyzeti munkakörben 
dolgozók közül pedig 812 személyt 
oltottak be, tehát a pedagógusok 37,4 
százaléka, míg a kisegítő személyzet-
nek a 34,9 százaléka van beoltva.

Kiss Imre, Kovászna megye főtan-
felügyelőjének a tájékoztatása szerint 
jelenleg Kovászna megyében 30,5 
százalékos a pedagógusok beoltottsá-
gi aránya, a nem tanügyi iskolai sze-
mélyzet körében pedig 25 százalékos. 
A Hargita megyei adatokat a megyei 
egészségügyi igazgatóságtól kaptuk 
meg: 4868 tanügyi alkalmazottnak 
– pedagógus és kisegítő személyzet 
összesen – zajlik az immunizálása, 
amelyből közel 2296 személy megkap-
ta már mindkét dózist, 2572 személy 
pedig az elsőt. Utóbbinak az az oka, 
hogy a vakcina típusától függően nem 
telt el még a kettő, három vagy nyolc 
hét az első adag óta – tájékoztatott 
Finta Hajnal, a Hargita Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóság aligazgatója.

Bár nem ők döntenek, de 
meg osztó kérdés előtt állnak a 
szü lők: legyen kötelező a peda-
gógusok beoltása vagy sem?

▾  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Mivel egyre nagyobb nyomás nehezedik az oktatási minisztériumra a szülők 
részéről, nem kizárt, hogy csak online tanórák megtartását engedélyezi a szaktár-
ca azoknak a pedagógusoknak, akik nincsenek beoltva – mondta Sorin Cîmpeanu 
tanügyminiszter a héten egy konferencián. A kijelentése heves vitákhoz vezetett 
a szülők és pedagógusok között, részben azért is, mert a szülők érdekképviselete 
mindeddig nem kérte ki a családok véleményét a tárcavezető által felvetett elképze-
lésről. Csütörtöktől vasárnapig várják a szülők válaszát ez ügyben.

A Marosszéki Közösségi Alapít-
vány által a héten szervezett 

kerékpáros reggelit, amit 7 
és 9 óra között, Marosvá-
sárhely több forgalmasabb 
útkereszteződésénél kínál-
tak, naponta 10-20 személy 
fogadta el – mondta érdek-
lődésünkre Gál Sándor, az 

alapítvány ügyvezető elnöke, 
hozzátéve, hogy az új pontok mind-

egyikénél sem állt meg mindenki, 
sőt volt olyan hely, ahol senki nem 
szállt le a biciklijéről, hanem gyorsan 
továbbhajtott. „Érződik, hogy nincs 
iskola és hogy sokan home offi  ce-ban 
dolgoznak, nem csak a kerékpáros 
volt kevés a reggeli órákban, de még 
az autók is, az ilyenkor szokásos for-
galmi dugók is elmaradtak” – foglal-
ta össze a tapasztaltakat Gál. A rend-
őrség ez alkalommal is partnerséget 

vállalt a szervezőkkel, azonban el-
maradt a szokásos kerékpár-ellenőr-
zés, az, hogy műszakilag mennyire 
felelnek meg a biztonságos forgalom-
nak a kétkerekű járművek. „Járvány 
idején kerüljük a közeli kontkatust, 
éppen csak átadtuk a kávét, illetve 
arra kértük mindazokat, akik megáll-
tak, hogy töltsék ki a kérdőívet, ami 
a városi kerékpározásra vonatkozik: 
honnan hová kerékpároznak, milyen 
gyakran, milyen céllal használják a 
biciklit, van-e elégséges kerékpáros 
parkoló, tároló a munkahelyükön, az 
iskolában, illetve mit változtatnának 
a városi forgalomban, mint rendsze-
res biciklizők?”

Gyerekkel csak a legközelebbi 
célpontokat

Szombaton a Tekerj egy jó célért! 
kezdeményezésre is készülnek a 
szervezők. Eddig több, mint 300-
an iratkoztak fel – tudtuk meg Gál 
Sándortól, aki a Székelyhonnak el-
mondta, azt javasolja a kisgyerekes 
családoknak, hogy a nagyobb útke-
reszteződésekben, körforgalmakban 
a gyalogátjárót használják inkább. 
„Így a gyerekek is megtanulják, 
hogy ha az átjárón mennek át, le kell 
szállni a bicikliről és azt tolni kell” 
– hangsúlyozta a szervező. Ugyan-
akkor azt is hozzátette, hogy ameny-

nyiben a gyerekeknek fárasztó lenne 
valamennyi pontot végigjárni, akkor 
úgy válasszanak a szülők útvona-
lat, hogy csak az egymáshoz közeli 
pontokat érintsék. A biciklis reggeli 
Európa több országában bejáratott 
módszer, célja, hogy e képpen bá-
torítsa a városlakókat a kerékpá-
ros közlekedésre, főleg reggelente, 
amikor a városok forgalma nagyon 
zsúfolt; ezekben az akciókban a ren-
dőrségek is rendre partnerek, hiszen 
számukra is fontos tudatosítani, 
hogy a kerékpározókra milyen köz-
lekedési szabályok érvényesek. 

Antal Erika

Kevesen vették igénybe a biciklis reggelit
• Nem kedvezett az időjárás, az eső és a hideg a biciklis 
reggelit kínálóknak, illetve fogyasztóknak, de az is rá-
nyomta a bélyegét az akcióra, hogy szünetel a tanítás az 
iskolákban, illetve nagyon sokan otthonról dolgoznak.




