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Rendkívüli biztonsági intézke-
dések közepette kezdődött el 
tegnap a nyolcadikos diákok 
képességfelmérő vizsgája, me-
lyen a járványügyi helyzet miatt 
pluszpróba, lázmérés is volt. 
Egy Konstanca megyei diák nem 
vette az akadályt.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL 

O rszágszerte egyetlen nyolcadik 
osztályt végzett tanuló nem 
képességvizsgázhatott hétfőn,

mert 37,3 foknál magasabb volt a 
testhőmérséklete, amikor reggel je-
lentkezett az iskolában. Az oktatási 
minisztérium tájékoztatása értelmé-
ben a Konstanca megyei tanuló kezén 
branül volt, ugyanis kezelésre szorult 
gyomorgyulladás miatt.

A nyolcadik osztályt végzett diákok a 
koronavírus-járvány miatt úgy mentek 
be a román nyelv és irodalom írásbeli 
vizsgára, hogy egészségügyi alkalma-
zottak mérték a vizsgaközpontok előtt 
a tanulók testhőmérsékletét hőszken-
nerek segítségével. A diákok hőmér-
sékletének nem volt szabad megha-
ladnia a 37,3 Celsius-fokot, ha mégis, 
akkor a mérést 2-5 perces időközön-
ként még háromszor megismételték. 
Az oktatási és egészségügyi minisztéri-
umok közös rendelete alapján ugyanis 
a testhőmérséklet-mérés a SARS-CoV-2 
vírushordozók kiszűréseként szolgál-
hat, annak ellenére, hogy az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 
többségi tagjainak döntése értelmé-
ben ez hátrányosan megkülönböztető 

lehet a diákok számára, mivel a ma-
gasabb testhőmérséklet önmagában 
még nem jelent orvosi bizonyítékot a 
koronavírus-fertőzöttségre.

Biztonságos megmérettetés
A képességvizsga rendkívüli bizton-
sági előírások betartásával kezdődött 
4337 vizsgaközpontban reggel 9 óra-
kor. A román nyelv és irodalom vizs-
ga két órán keresztül tartott, minden 
termet biztonsági kamerákkal láttak 
el. Minden vizsgaközpont maszkokat 
és kézfertőtlenítőt biztosít a diákok 
számára, a termekben a tanulókat 
egymástól 2 méteres távolságban ülte-
tik le. A diákoknak két óra állt rendel-
kezésükre a román nyelv és irodalom 
írásbeli felmérőjének megoldására. 
Az ismeretlen szöveg egy elbeszélés 
volt, egyebek mellett az epikus műfaj 
jellemzőiről kellett írniuk, a második 
tétel egy olyan szövegrész volt, amely-
lyel kapcsolatban szövegértelmező 
kérdésekre kellett válaszolniuk. Utolsó 
feladatként történetet kellett írniuk a 
diákoknak a kedvenc időtöltésükről. A 
következő vizsga szerdán lesz, amikor 
matematikából mérik fel a tanulók tu-
dását, csütörtökön pedig anyanyelvből 
vizsgázik több mint tízezer kisebbségi 
diák. Az óvások utáni végleges ered-
ményeket június 27-én teszik közzé.

Hagytak időt a lázmérésre
Hargita megyében összesen 2863 diák 
iratkozott be a nyolcadikosok záró-
vizsgájára – közölte lapcsaládunkkal 
Demeter Levente főtanfelügyelő. „Sze-
rencsére mindenki be tudott menni 
vizsgázni, nem volt senkinek maga-
sabb a testhőmérséklete. Nem voltak 

problémák, néhol áramszünet volt, 
de megoldották a helyzetet. A minisz-
térium és mi is úgy határoztunk, hogy 
– akár az előző években – minden 
diáknak nyolc harmincra az osztály-
teremben kell lennie, ezért az elmúlt 
két hét tapasztalatából kiindulva úgy 
oldották meg az iskolák, hogy a diák-
létszámtól függően ennél fél órával, 
negyven perccel korábban hívták be 
a diákokat. Legkorábban 7:50-re kel-
lett ott lenniük, így volt elegendő idő 
a lázmérésre” – számolt be Demeter 
Levente.

Maros megyében sem volt olyan 
vizsgázó diák hétfő reggel, akinek 
meghaladta volna a testhőmérséklete 
a 37,3 Celsius-fokot – tájékoztatott Illés 
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes. „Ösz-
szesen 4750-en iratkoztak be a vizs-
gára Maros megyében, ebből 338 ta-
nuló nem jelent meg a hétfői vizsgán, 
otthoni karanténban 12 gyerek van a 
megyében, akik a két hét múlva kez-
dődő speciális fordulóban vizsgáznak 
majd” – mondta.

Pótvizsga a betegeknek
Azok a tanulók, akiknek a megenge-
dettnél magasabb a testhőmérsék-
lete, esetleg otthoni elkülönítésben 
vagy karanténban vannak a képes-
ségfelmérő idején, vagy más egész-
ségi problémák miatt nem vehetnek 
részt ezen, egy másik időpontban pó-
tolhatják az elmaradt vizsgát. A soron 
kívüli képességfelmérő vizsgára júni-
us 22-e és 26-a között lehet feliratkoz-
ni, június 29-én román nyelv és iroda-
lomból, 30-án matematikából, július 
1-jén pedig anyanyelvből mérik fel a 
diákok tudását.
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A járvány és a józan ész

Józan ésszel egyre nehezebben értelmezhető tartomány-
ba kezd átcsúszni a román politikum tevékenysége a ko-
ronavírus-járvány kezelése kapcsán. Néha ugyanis az az 
érzése az embernek, hogy sem az ellenzék, sem a kor-
mány nem veszi kellően komolyan a helyzetet. Úgy zajlik a 
politikai kampány, mintha nem az emberek életét, egész-
ségét és gazdasági helyzetét közvetlenül és drasztikusan 
érintő válságról lenne szó, csupán egy vidéki kistelepülés 
mellék utcájának leaszfaltozásáról.

A helyzetet két tényező is súlyosbítja. Egyrészt az, hogy 
kisebbségi kormány áll az ország élén, amelyet amúgy még 
az év elején bizalmatlansági indítvánnyal sikeresen meg 
is buktattak, csupán a járvány romániai megjelenése után 
szavazott ismét bizalmat számára az ellenzéki többségű 
parlament, hogy legyen, aki kezelje a válságot. A másik sú-
lyosbító körülmény, hogy idén választási évet írunk, önkor-
mányzati és parlamenti megmérettetés is esedékes. A két 
tényező ráadásul erősíti is egymást, a járványhelyzet keze-
lése még az átlagosnál is jobban átpolitizálódott, hiszen 
mindkét oldal kampányeszközként használja.

Az ellenzék az, amely jelen helyzetben több okból is 
kedvezőbb helyzetben van. Egyrészt értelemszerűen azért, 
mert többséggel rendelkezik a törvényhozásban, ennek 
nyomán úgy tehet keresztbe a kormánynak, ahogy akar. 
Másrészt pedig azért, mert – lévén nem az ő vállát nyomja 
a kormányzás felelőssége – szinte bármit mondhat vagy 
ígérhet. Az ellenzék fő erejének számító Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) ezt most maximálisan ki is használja. A párt 
meglovagolja azt, hogy kéthavi bezártság és az azóta is tar-
tó, lassan, fokozatosan feloldott korlátozások miatt az em-
berek egyre frusztráltabbak és türelmetlenebbek, és szeret-
nének végre normálisan élni. Ezért mindenbe beleköt, amit 
a kormány mond vagy tesz, és azzal próbálja feltornászni a 
népszerűségét, hogy a parlamentben az emberek számára 
kedvezőbb formában akarja módosítani a veszélyhelyzet 
meghosszabbítására vonatkozó kormányrendeletet.

Amúgy az ellenzék javaslatai közt van olyan is, amit ér-
demes lenne megfontolni. Az például, hogy csak azokban 
a régiókban tartsák fenn a szigorúbb intézkedéseket, ahol 
gócpontok alakultak ki, nem ördögtől való, például Né-
metországban is ezt a módszert alkalmazzák. Igaz, hogy 
a közlekedési korlátozások feloldása miatt ezt nehezebb 
lenne betartani, de ha valahol tömeges fertőzés üti fel a fe-
jét, ott úgyis szigorítják az ellenőrzéseket. Ennek nyomán 
valóban megfontolandó lehet, hogy ne mindenütt auto-
matikusan 30 nappal hosszabbítsanak, és ne egyforma 
intenzitással.

Az viszont meglehetősen vad megjegyzés a PSD elnöke, 
Marcel Ciolacu részéről, hogy a kormány szándékosan ma-
nipulálja a járványadatokat, hogy ezzel kényszerítse rá a 
parlamentet a veszélyhelyzet kormány által javasolt formá-
ban való megszavazására. Igaz, az valóban érdekes, hogy 
az új fertőzöttek száma azt követően kezdett el jelentősebb 
mértékben növekedni, hogy a PSD jelezte: nem támogatja 
a kormány verzióját. Ez azonban egészségügyi illetékesek 
szerint várható volt a lazítások második lépcsőjének beve-
zetése, a vendéglátóhelyek teraszai és a román tengerpart 
megnyitása után.

Nem mintha a kormány egyébként nem adna okot a fo-
lyamatos bírálatokra. Az intézkedések továbbra is kaotiku-
sak, hiába jelentette be Klaus Iohannis államfő már ma egy 
hete, melyek lesznek azok a korlátozások, amelyeket teg-
naptól feloldanak, az illetékesek képtelenek voltak időben 
kidolgozni a pontos szabályokat. Így aztán az érintettek – a 
plázák, edzőtermek, strandok működtetői – nagyrészt sö-
tétben tapogatózva, saját találékonyságukra alapozva, a 
nyugati példák alapján nyitottak meg tegnap.

Már aki egyáltalán megnyithatott. Annak az egyik leg-
főbb bizonyítéka, hogy a kisebbségi liberális kormányt 
tényleg meghaladja a helyzet, az óvodák és napközik 
megnyitása körüli káosz: egy nappal a tervezett nyitás 
előtt maga az oktatási miniszter jelentette be, hogy nem 
nyithatnak ki, amíg ki nem dolgozzák a pontos normákat. 
Ilyen körülmények között nincs miért csodálkozni, ha a 
megszorításokat már amúgy is nagyon unó polgárok egyre 
kevésbé bíznak a kormányban, egyre kevésbé hisznek a 
folyamatosan kapkodó, egymásnak ellentmondó intézke-
déseket hozó illetékeseknek. 

Mert Ludovic Orban miniszterelnök vádjai ellenére nem 
csupán a járvány kapcsán terjedő álhírek miatt kezelik egyre 
többen kétkedve az általa vezetett kabinet tevékenységét. 
Ehhez bőven elegendő az ő és miniszterei teljesítménye is.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKKEGYETLEN DIÁK AKADT FENN AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐN A TEGNAPI VIZSGÁN

Lázméréssel rajtolt a kisérettségi

Maszkkal, fertőtlenítőszerrel és lázmérővel várták a vizsgázó nyolcadikosokat 
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 » P. M.

E lkezdődhet az észak-erdélyi au-
tópálya szilágysági szakaszának 

az építése, ha senki nem óvja meg 
a kivitelező kiválasztására kiírt licit 
eredményét. A Nagyvárad és Ko-
lozsvár közötti autópálya-szakasz 
szilágysági alszakaszának, a Ma-
gyarzsombor (Zimbor) és Vaskapu 
(Poarta Sălajului) közötti sztráda-
résznek az építésére kiírt licitet a SC 

SA&PE Construct SRL – SC Spedition 
UMB SRL – SC Tehnostrade SRL kon-
zorcium nyerte, közölte az országos 
útügyi vállalat.

A 12,24 kilométeres Szilágy megyei 
szakasz kivitelezési szerződésének ér-
téke áfa nélkül 680 405 395,28 lej. Mint 
közölték, a nyertes kiválasztásakor 55 
százalékban az anyagi, míg 45 száza-
lékban a műszaki feltételek teljesítése 
nyomott a latban. Az útügyi hatóság 
szerint a kivitelezőnek egy év áll a 

rendelkezésére a tervezésre, illetve két 
esztendő a kivitelezésre, az elvégzett 
munkáért pedig tízéves garanciát kell 
vállalnia. A kivitelezési szerződést az 
óvási időszak lejárta után írják alá.

A Brassó–Marosvásárhely–Kolozs-
vár–Nagyvárad nyomvonalú észak-er-
délyi autópálya építése Bihar megyé-
ben is felgyorsult, a hétvégén írták alá 
a Bihar község és Bisztraterebes közöt-
ti, 28,5 kilométeres szakasz kivitelezési 
szerződését.

Szilágyságban is elkezdődhet a sztrádaépítés




