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Példát mutatnak  a beoltott tanárok
Székelyföldön még csak ötven százalék alatti a beoltott tanügyi dolgozók aránya
• Az oktatási miniszté-
rium vakcinajelentésé-
ből kiderül, hogy orszá-
gos szinten az egyetem 
előtti oktatásban és a 
felsőoktatásban dol-
gozó pedagógusok 
körében a beoltottsá-
gi arány már elérte a 
hatvan százalékot. A 
székelyföldi megyék-
ben alacsonyabb ez az 
arány, még egyikben 
sem lépte át az ötven 
százalékot. 

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

Az egyetem előtti oktatásban 
dolgozó 266 120 alkalmazott 
közül 151 133 személy – eb-

ből 112 559 pedagógus és 38 574 
kisegítő személyzet – kapta meg 
eddig a koronavírus elleni védőol-
tást országos szinten. Ebből 125 523 
alkalmazott már mindkét adagon 
túl van – közölte az oktatási mi-
nisztérium sajtóosztálya. Az összes 
általános és középiskolai alkalma-
zottra vetítve az oltási arány 56,8 
százalék. Ha csak a pedagógusokat 
vesszük, akkor ez az arány eléri 
az 58 százalékot. Az állami és ma-

gánegyetemi oktatásban dolgozó 
51 411 alkalmazott közül 34 040 
személy – 22 391 oktató és 11 649 
kisegítő és nem oktató személy-
zet – kapta meg már a védőoltást. 
Közülük több mint 30 ezer személy 
már mindkét adagon túl van. Az 
összes egyetemi alkalmazottra ve-
títve az oltási arány 66,2 százalék, 
a beoltott egyetemi pedagógusok 
esetében pedig 76,5 százalék – de-
rül ki a minisztérium sajtóközlemé-
nyéből. 

Az összesen 317 531 alkalma-
zottból – beleértve az általános, 
középiskolai és a felsőoktatásban 
dolgozókat – 185 173 személy kapott 
védőoltást. Az összes alkalmazott 

teljes létszámához viszonyítva ez 
58,32 százalékos beoltottsági arányt 
jelent. Az ország pedagógusainak 
számához viszonyítva az oltási 
arány 60 százalék.

Jó példa az egész társadalom 
számára

Sorin Cîmpeanu oktatási minisz-
ter elégedettségét fejezte ki a hat-
vanszázalékos beoltottsági arány-
nyal kapcsolatban, mint mondta, 
a tanárok ezzel példát mutatnak 
a társadalomban. „A tanügyi sze-
mélyzet felelősséget tanúsított az-
zal, hogy kétszer annyian oltatták 
be magukat, mint az országosan 

kitűzött cél, amelyhez közeledünk. 
Hatvan százalék nem kis szám, 
amelyből ötven százalékuk mind-
két adaggal be van oltva. Ez nagyon 
jó példa, amelyet az oktatásban dol-
gozók az egész társadalom számára 
mutattak felelősség, valamint az 
iskolai egészségvédelem szüksé-
gességének tekintetében” – idézte 
az Edupedu.ro oktatási szakportál a 
tanügyminisztert.

Még nem érte el az ötven 
százalékot

Székelyföldön alacsonyabb a ta-
nügyi alkalmazottak beoltottsági 
aránya, még egyik megyében sem 
érte el az ötven százalékot. Hargita 
megyében jelenleg 47,3 százalék – 
közölte a tanfelügyelőség. Maros me-
gyében a 9143 tanügyi alkalmazott 
közül 4485 személy szerepel az ol-
tási platformon, azaz 49 százalékuk 
iratkozott fel oltásra. A pedagógusok 
ötven százaléka igényelte a vakcinát 
az oltási felületen keresztül, és az 
igénylők 92 százaléka már meg 
is kapta az oltást. A kisegítő 
személyzet 46 százaléka je-
lentkezett eddig oltásra, és 
közel 87 százalékuk kapta 
meg a vakcinát – tájékozta-
tott Irimie-Matei Camelia, a 
Maros Megyei Tanfelügyelő-
ség sajtófelelőse. Megjegyezte, 
arról nincs adatuk, hogy hány alkal-
mazott kapott védőoltást az oltási 
maratonon vagy más lehetőséget 
kihasználva, ezért valószínűleg na-
gyobb lehet ez az arány.

Kovászna megyében a koronaví-
rus elleni oltási kampány kezdete 
óta a 2700 tanár közül 1080 pedagó-
gust oltottak be a SARS-Cov-2 elleni 
védőoltással. Ez az egyetem előtti 
oktatásban dolgozó tanárok 40 szá-
zalékát jelenti. A kisegítő és nem 
oktató személyzet 30 százaléka ol-
tatta be magát eddig, vagyis az 1078 
főből 320 személy élt eddig az oltás 
lehetőségével – derül ki a Kovászna 
megyei főtanfelügyelő, Kiss Imre ál-
tal közölt összesítésből.

Sok vagy kevés? Az oktatási 
miniszter elégedett a hatvan-
százalékos beoltottsági 
aránnyal
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„Nézzünk túl a kerítésen”
A nagyobb székelyföldi városok polgármestereinek részvételével 
rendez szakmai vitát a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 
székelyudvarhelyi szervezete szerdán. Témaként a 2021-es költségve-
tések számokon túli világa kerül terítékre.
Annak érdekében, hogy az összehasonlítások ne maradjanak a száraz 
adatok szintjén, a nagyobb székelyföldi városok vezetőit egy szakmai 
vitára kérték fel, amelyen a 2021-es költségvetések számokon túli 
világáról szeretnének beszélgetni. A vitát – melynek címe Nézzünk túl 
a kerítésen, avagy az újrakezdés költségvetései – az RMKT székely-
udvarhelyi szervezete a költségvetési elemzéseket megjelentető 
Székelyhonnal közösen szervezi. A találkozón részt vesz Soós Zol-
tán, Marosvásárhely, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy, Korodi Attila, 
Csíkszereda, valamint Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. A 
székelyföldi városok 2021-es költségvetéseit összehasonlító elemzés 
bemutatása után a szakmai vitát Geréb László, az RMKT székelyud-
varhelyi elnöke moderálja. A szerdán 18 órakor kezdődő esemény 
helyszíne a székelyudvarhelyi inkubátorház – Hargita Business Center 
– nagyelőadója. (Széchely István)

Színházi program Székelyudvarhelyen

Szerdán kocsmaszínházi előadással várja nézőit a Tomcsa Sándor 
Színház a Zújgébe, rossz idő esetén a színház előterébe. Elise Wilk 
kortárs drámaíró a romániai fiatalok problémáit élesen átvilágító 
drámája, A zöld macska 20 órától lesz látható. Az ingyenes előadáson 
csak előzetes helyfoglalással lehet részt venni. Helyet foglalni a 
színház jegypénztárában lehet. Csütörtökön és pénteken a Vihar című 
előadást láthatja a nagyérdemű, este 7 órától. 

• RÖVIDEN 




