
Hargita megyében a tanintézeteknek majdnem 
a 92 százaléka „bezöldült”, a tanügyben 
dolgozók átoltottsági aránya azonban alacsony
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Most a „legzöldebbek” az iskolák
A járvány kezdete óta nem volt még olyan magas a jelenléti oktatás aránya, mint most

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z iskolák személyzetének 
kevesebb mint fele van 
beoltva koronavírus ellen 

Hargita megyében – közölte a me-
gyei tanfelügyelőség szerdai sajtó-
tájékoztatóján Cristinel Glodeanu 
főtanfelügyelő-helyettes. A jelenlegi 
adatok alapján az arány 46–47 szá-
zalék körül van, de ennek az is az 
oka, hogy a tanfelügyelőség kérése 
ellenére 26 tanintézet nem frissítet-
te még a vonatkozó adatokat – az 
alkalmazottak egyenként történő 
felhívására nem mindenhol volt le-

hetőség az ünnepnapok miatt 
sem –, így 0-s hányadossal 
kerültek be az összesítésbe. 
A valós arány – a helyettes 
főtanfelügyelő szerint – 50 
százalék körül lehet. Elége-
detlenek ezzel a számmal, 
de nem oltakozhatnak a 
személyzet helyett – mondta 

Cristinel Glodeanu, hozzátéve, 
hogy szerdán is egyeztettek ez ügy-
ben az iskolaigazgatókkal, és kérték, 
hogy hiteles forrásból történő tájé-
kozódásra biztassák a személyzetet, 
hogy az átoltottsági arány növelé-
sével mihamarabb visszatérhessen 
minden a normális kerékvágásba. 
Egyes települések, illetve tanintéz-
mények esetében oltási maratonok 
megszervezésének lehetőségéről is 
egyeztettek Hargita megye prefek-
tusával, a tanügyben dolgozók azon 
része érdekében, akiknek még nem 
volt lehetőségük felvenni az oltást. 
A szerdai adatok szerint Hargita me-

gyében az oktatási személyzet tagjai 
közül 2011-en kapták már meg az 
oltásnak legalább az első adagját, a 
kisegítő didaktikai, illetve a nem di-
daktikai személyzet tagjai közül pe-
dig 544-en. Az átoltottsági arány is-
kolánként nagyon eltérő, van olyan 
oktatási egység, ahol ez a hányad 
nulla, de olyan is, ahol megközelíti 
a száz százalékot, ilyen például a 
csíkszeredai Székely Károly Szakkö-
zépiskola (90,63%).

Most a „legzöldebbek” 
az iskolák

„Nagy örömmel mondhatjuk el, 
hogy tegnap (kedden – szerk. megj.) 
a megyei vészhelyzeti bizottság új 
határozatot fogadott el az iskolák be-
sorolására vonatkozóan, amelynek 
értelmében a tanintézeteknek több 
mint a 91 százaléka – majdnem 92 
százaléka – a zöld besorolásba ke-
rült. Ilyenre még nem volt példa a jár-
vány kezdete óta, tehát egy rekord-
szám, ami a diákok fi zikai jelenlétét 
illeti” – fogalmazott Demeter Leven-
te Hargita megyei főtanfelügyelő az 
oktatási egységek új járványügyi 
besorolásáról. A részleteket illetően 
elmondta, a 130 jogi személyiséggel 
rendelkező tanintézet közül 119 ke-
rült zöld besorolás alá – tehát ezek-
ben minden évfolyam, osztály és di-
ák részt vehet a jelenléti oktatásban 

–, sárgába pedig mindössze 11. Utób-
biakban az 5., 6., 7., illetve a 9., 10., 
11. osztályos évfolyamok maradnak 
az online oktatásban. Vörös besoro-
lású tanintézet nincs a megyében.

A főtanfelügyelő arról is tájékoz-
tatott, hogy az egészségügyi szak-
hatóság vezetőjével, illetve a megye 
prefektusával folytatott múlt heti 
megbeszélésen úgy döntöttek, a bi-
zottság továbbra is hetente frissíti 
a tanintézetek járványügyi beso-
rolását – noha lehetőség van már a 
napi frissítésre is –, szükség esetén 
azonban ennél hamarabb hoznak 
majd döntést. 

Szintfelmérők, beiratkozás

Hetek óta zajlanak az általános is-
kolákban az országos szintfelmérő 
vizsgák: két hete a 6. osztályosok tu-
dását mérték fel, múlt héten a 4.-ese-

két, ezen héten pedig a 2. osztályos 
évfolyamok szintfelmérője zajlik. A 
főtanfelügyelő a jelenlétet illetően 
elmondta, a 6. osztályosok esetében 
az arány 92 százalékos volt, azaz a 
vizsgára feliratkozott 3182 diák kö-
zül 2931 vett részt a felmérőkön. A 4. 
osztályosok esetében az arány közel 
80 százalékos volt, a 3005 feliratko-
zott közül 2386 jelent meg minden 
felmérőn. A 2. osztályosok szintfel-
mérője még folyamatban van, erre 
2999-en iratkoztak fel. Mivel idén 
ezeket az eredményeket nem hozzák 
nyilvánosságra, nem függesztik ki és 
online sem teszik elérhetővé, sőt a 
naplóba sem kerülnek be, ezért arra 
kérte az igazgatókat, hogy a szülőket 
megfelelően tájékoztassák gyerekük 
szintfelmérőjének eredményéről – 
hangsúlyozta a főtanfelügyelő. 

Május 24-én elkezdődött az előké-
szítő osztályokba történő beiratkozás 
második szakasza, amely május 31-
éig, tehát hétfőig tart. Ebben a perió-
dusban azoknak a gyerekeknek a be-
iratkozási kérését fogadják az iskolák 
a szülőktől, akiket még egy iskolába 
sem vettek fel, vagy nem volt lehető-
ségük részt venni az előző szakasz-
ban. Kéréseket csak azok az iskolák 
fogadhatnak, amelyek előkészítő 
osztályaiban még vannak szabad he-
lyek, a szülők prioritási sorrendben 
három ilyen tanintézetet jelölhetnek 
meg a kérésben – számolt be az aktu-
ális beiratkozási szakasszal kapcso-
latos tudnivalókról Demeter Levente. 
A kéréseket június 2-án és 3-án dol-
gozzák fel az iskolákban, az előké-
szítő osztályokba beíratott gyerekek 
végleges listája pedig június 4-én 
készül el. Lesz egy harmadik szaka-
sza is a beiratkozásnak: az előkészítő 
osztályba nyár végéig be nem íratott 
gyerekek helyzetét szeptember 1–10. 
között rendezi a tanfelügyelőség.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A balesetben érintett autóvezetővel 
közösen mentek ki ellenőrizni a 

terepet szerdán reggel a Nagy-Kükül-

lő Vadász és Sporthorgász Egyesület 
munkatársai, amikor kiderült, hogy 
az incidens valójában nem a székely-
szenttamási eltérő, hanem inkább a 
Baknya-tető közelében történt a 13A 
jelzésű országúton – tudtuk meg Măr-
mureanu-Bíró Leonárdtól, az egyesü-

let igazgatójától. Mint mondta, meg 
is találták a helyszínen a sebzett állat 
nyomait, amelyeket a közelben lévő 
erdőig tudtak követni. „Mind a négy 
lábnyomát láttam a medvének, ami 
azt jelenti, hogy nem törött el a lába. 
Persze ez nem azt jelenti, hogy nem se-
besült meg” – fogalmazott. Azt is meg 
tudták állapítani, hogy egy 70–80 ki-
logrammos, feltételezhetően négyéves 
medvéről van szó.

Veszélyes a sebzett vad

Mărmureanu-Bíró közölte, újabb 
kutatást fognak szervezni a sebzett 
medve megtalálása érdekében, hogy 

felmérhessék, milyen állapotban 
van. „Ez a későbbi balesetek meg-
előzéséért szükséges” – szögezte le. 
Addig is arra kér mindenkit, hogy 
kerülje el a kedvelt gombászóhely-
ként ismert környéket, hiszen a sérült 
nagyvad viselkedése kiszámíthatat-
lan, nagyon könnyen rátámadhat 
bárkire. Ez az országúton közlekedő 
biciklisekre is érvényes. A gépjármű-
vezetőket szintén óvatosságra inti az 
említett szakaszon az újabb balesetek 
elkerülése érdekében. A környéken 
egyébként tábla is fi gyelmeztet arra, 
hogy vadak léphetnek az úttestre, 
ami azt jelenti, hogy az esetleges bal-
esetek miatt keletkező károk az autó-

vezetőket terhelik. Sőt, ha az elgázolt 
állat elpusztul, az eszmei értékét is 
meg kell téríteni.

Anyagi kár keletkezett

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság saj-
tószóvivője lapunknak 
megerősítette a történteket, 
mondván, hogy egy 55 éves, 
székelyudvarhelyi férfi  
ütötte el a medvét. Informá-
ciói szerint a sofőr nem sé-
rült meg, azonban jelentős 
anyagi kár keletkezett az 
autójában.

Ismert gombászóhelyen rejtőzhetett el a sebzett medve
• Előzetes információikkal ellentétben a Baknya-tető 
közelében ütöttek el autóval egy medvét kedden este, a 
nagyvad pedig a közeli erdőbe menekült – tudtuk meg a 
Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász Egyesület veze-
tőjétől. A szakember arra kér mindenkit, hogy kerülje el 
a gombászok által is kedvelt környéket, hiszen életve-
szélyes a sebzett vad közelébe merészkedni.

• A tanintézetek járványügyi besorolásáról, az 
iskolák személyzetének átoltottsági arányáról, 
az általános iskolai évfolyamok szintfelmérő 
vizsgáiról, illetve az előkészítő osztályba tör-
ténő beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról 
tartott sajtótájékoztatót a Hargita Megyei Tan-
felügyelőség szerdán.




