
3

Egyre több nyaralni induló kéri 
a laboratóriumoktól a korona-
vírusteszt elvégzését. A járvány 
megelőzése szempontjából az 
irányított szűrés a legfontosabb, 
mert így gyorsabban lehet kiszűr-
ni, majd elszigetelni a korona-
vírus-fertőzötteket – mondta el 
lapunknak egy diagnosztikai 
központ vezetője.

 » BÍRÓ BLANKA

M ivel több országban kérik a 
negatív koronavírustesztet a 
határátlépéskor, egyre több 

megrendelésnek kell eleget tenniük a 
laboratóriumoknak, így elérik kapa-
citásuk határát. A turistafórumokon 
panaszkodnak a nyaralni készülők, 
hogy nem kapnak időpontot a minta-
vételre, ezért kénytelenek halasztani 
az indulást. Ez főként akkor jelent 
akadályt, ha a szálláshelyet rögzített 
időpontra foglalták. Fejér Szilárd, a 
sepsiszentgyörgyi Pro Vitam diagnosz-
tikai központ vezetője lapunknak meg-
erősítette, hogy egyre több megkeresés 
érkezik turistáktól koronavírustesztre. 
A laboratórium a Kolozsváron levett 
minták esetében 48 óra alatt adja meg 
az eredményt, Sepsiszentgyörgyön 24 
óra alatt. Egyelőre még tudják tartani a 
vállalt határidőt, de hétfőn már elérték 
a kapacitásuk felső határát, 260 tesztet 
végeztek el. „A nagy laboratóriumok 
már korábban telítődtek, az a gond, 
hogy előreveszik a turistákat, mert ők 
azonnal és többet fi zetnek, mint az 
állam, így késnek a közegészségügyi 
igazgatóságok irányított szűrései” 
– mutatott rá a kutató. Hozzátette, 

ezért fordulhatott elő Iași megyében, 
hogy több ezer irányítottan vett minta 
maradt feldolgozás nélkül. A járvány 
megelőzése szempontjából az irányí-
tott szűrés a legfontosabb, mert így 
gyorsabban lehet kiszűrni, majd elszi-
getelni a koronavírus-fertőzötteket, és 
megelőzni a terjedést – részletezte a 
szakember. Hozzátette, a gépek meg 
tudnak birkózni nagyobb számú min-
tával is, bár hosszas a folyamat, lega-
lább négy óra a minta feldolgozása, 
de nincs elég képzett szakember, így 
még ha a három váltásban dolgoznak, 
akkor sem tudják növelni a kapacitást. 

Fejér Szilárd felhívta a fi gyelmet, hogy 
a turistáknak fel kell készülniük arra 
is, hogy pozitív lesz a tesztjük. „Már 
előfordult, hogy meghiúsult a nyara-
lás, mert pozitív lett a teszt eredménye. 
Erre nem számítanak, ezért hatalmas 
csalódás, hogy kifi zetik a teszt árát, 
majd a külföldi kirándulás helyett el-
különítésbe kell vonulniuk” – részle-
tezte a kutató. A pozitív tesztek aránya 
jelenleg a sepsiszentgyörgyi laborató-
riumban 3 százalék körül alakul, ami 
alacsonyabb, mint a korábbi 5-6 szá-
zalék, ám ennek a hátterében az áll, 
hogy nemcsak irányítottan szűrnek, 
hanem a külföldre nyaralni készülő-

ket is tesztelik. A sepsiszentgyörgyi 
laboratóriumot Brassó megyéből is 
sokan keresik, általában a cégek ké-
rik az alkalmazottaik tesztelését, és 
mivel Brassóban sok a fertőzött, ezért 
esetükben több a pozitív eredmény. 
Egyébként ingyenes antitesttesztelést 
végeznek a sepsiszentgyörgyi labora-
tóriumban azoknak a személyeknek, 
akik átestek a fertőzésen, tehát van egy 
pozitív teszteredményük. A teszt során 
arra keresnek választ, hogy a fertőzés 
alatt termelődött-e, és ha igen, mennyi 
antitest, amely védettséget biztosíthat 
számukra. A mintákat azért végzik 
ingyenesen, hogy engedélyeztessék a 
saját tesztrendszerüket. Forgalomban 
levő labordiagnosztikai tesztet hasz-
nálnak, majd az eredményt összeha-
sonlítják a saját módszerükkel. Fejér 
Szilárd elmondta, egyelőre kevesen 
jelentkeztek, akik átestek a fertőzésen, 
hiszen még nincsenek felkészülve egy 
újabb mintavételre. Az eddig elvégzett 
tesztekből a sepsiszentgyörgyi labora-
tórium is azt mutatta ki, amit a nem-
zetközi kutatások, hogy a fertőzéstől 
számított két hónapon belül draszti-
kusan csökken az antitestszám. Kivé-
teles esetekben fordult csak elő, hogy 
három hónap után is erős a szervezet 
immunválasza, és sok az antitest. A 
kutató hangsúlyozta, még nem egyér-
telmű, hogy az antitestszám csökke-
nésével az immunitás is gyengül-e, 
hiszen előfordulhat, hogy a szervezet 
eredményesebben védekezik, ha ke-
vés, de jó minőségű antitesttel ren-
delkezik, mint ha magas az antitestek 
száma, de azok gyenge minőségűek. A 
tesztnek akkor lesz jelentősége, ha lesz 
védőoltás a koronavírus ellen, mert az-
zal ellenőrizni tudják, hogy kialakult-e 
az immunitás.
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Hol vannak
a normális körülmények?

Normális körülmények között örülni kellene 
annak, hogy a leendő nyolcadikosok végre-va-
lahára életszerűbb, igazi nyelvtudáson alapuló 
megmérettetés elé néznek jövő nyáron, és nem 
a bemagolt, előre elkészített, sokszor elvont 
„lecketartalmakat” kérik tőlük számon román 
nyelv és irodalomból. Eddig ugyanis életide-
gen, túl irodalmi volt a vizsga – ezt évtizedek 
óta megszokták a nyolcadikosok, belefásultak 
a pedagógusok, és többek közt emiatt is érte 
rengeteg kritika – legtöbbször hiába – az okta-
tást. Örülni kellene, hogy a hírek szerint Romá-
niában is belátható időn belül megvalósulhat, 
ami egyébként természetes lenne: a diákoknak 
a való élettel összefüggésben álló tételek, tud-
nivalók alapján kellene vizsgázniuk.

Csakhogy. Hol vagyunk mi általában, és kü-
lönösen most a normális körülményektől? Nem 
tudunk felhőtlenül örülni, hiszen a nyolcadikba 
lépő gyerekeket nem készítették fel ötödik osz-
tálytól kezdve a változásra, a járványhelyzettel, 
online oktatással terhelt elmúlt félévük pedig 
pláne nem erről szólt. Hanem magukról a nagy-
betűs Változásokról – csak másként. Aki nem 
tudná: arról a kísérletinek nevezett generációról 
van szó, amely évek óta szenvedő alanya volt 
a tantervek, vizsgatervek átszabásának, mó-
dosításának, ennek a tagjai voltak azok, akiket 
„tankönyvek nélküli” nemzedéknek is neveztek, 
akikről még az elmúlt tanévben sem lehetett 
tudni, hogy a „régi”, bevált módszerek és vizsga-
követelményeknek megfelelően fognak-e majd 
kisérettségizni, vagy egy teljesen új szerint.

Nos, a jelek szerint jövőre az új módszertan 
alapján tartják majd a nyolcadikos vizsgát, csak-
hogy ez számos további kérdést vet fel. (Egyéb-
ként meg valóban naiv lenne, aki azt várná el 
az amúgy is ingoványos talajra épülő oktatási 
rendszerünktől, hogy akár egyetlen aspektusa 
is megbízható vagy előre látható legyen. Kü-
lönösen a körülöttünk tapasztalható bizony-
talanságot megtöbbszöröző, ki tudja, meddig 
tartó járványhelyzetben...) A vizsgamódszertan 
átalakulása valószínűleg a román gyerekeknek 
is gondot fog okozni, már csak azért is, mert a 
jelek szerint a jövő tanév sem lesz zökkenőmen-
tes: egyelőre még csak sejteni sem lehet, milyen 
mértékben lesz online, milyen mértékben sze-
mélyes részvételű az oktatás, hogyan zajlik a 
kisérettségire való felkészítés stb.

A kisebbségi gyerekek vonatkozásában még 
több a kérdőjel. A romániai magyar diákság 
„örökzöld” problémája, hogy a román nyelv 
és irodalom oktatásának hiányosságai miatt 
nem tanulja meg megfelelőképpen használni, 
beszélni az állam nyelvét. Ehelyett a gyerekek 
az irodalmi műveket, archaizmusoktól, regio-
nalizmusoktól hemzsegő szövegeket bifl áznak 
iskolai keretek közt, viszont a boltban nem 
tudnak helyesen kérni két tojást románul. Szór-
ványvidéken vagy nagyvárosokban persze más 
a helyzet, de a tömbmagyar régiókban élő gye-
rekek bizony jobbára arra vannak utalva, hogy 
elsősorban az iskolában tanultakból építsék 
fel élő, aktív románnyelv-tudásukat. Amiből 
jövő nyáron számot kell adniuk a kisérettségin. 
A követelmények megváltoznak – az már csak 
hab a tortán, hogy olyan mennyiségű feladat-
sort irányoztak elő, hogy szakértők szerint eze-
ket még egy román anyanyelvű diák sem tudná 
megoldani két óra alatt, a tanítás módja pedig 
várhatóan továbbra is képlékeny marad, hiszen 
egyelőre homályosak az elképzelések a jövő 
tanév mikéntjét illetően.

Közben sok, tömbmagyar vidéken élő gyerek 
eddig a régi módszer szerint készült – már ha 
egyáltalán készült a megmérettetésre. Így nagy-
jából egyetlen tanév áll rendelkezésükre, hogy 
felkészüljenek arra, amire egy év alatt felkészül-
ni nagyon nehéz. Normális körülmények között 
mindez abnormálisnak lenne tekinthető. De hol 
vannak itt a normális körülmények?
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 » „Már előfordult, hogy 
meghiúsult a nyaralás, mert 
pozitív lett a teszt eredmé-
nye. Erre nem számítanak, 
ezért hatalmas csalódás, 
hogy kifi zetik a teszt árát, 
majd a külföldi kirándulás 
helyett elkülönítésbe kell 
vonulniuk.”
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Tabulobogó. A helyiek nem nézik jó szemmel a színválasztást

 » KRÓNIKA

Magyar zászló borzolja a kedélye-
ket a Bihar megyei Réven: az Ebi-

horeanul szerint a község egyik lakosa 
kitűzte a kapujára a címeres magyar 
nemzeti lobogót, amit a község többi 
polgára nem néz jó szemmel. Főleg, 
hogy az illető a portál szerint román 
nemzetiségű, ám – mint hozzáteszik 
–, néha különösen viselkedik („are fi -
xuri”). A magyarbarát révi polgár nem 
elégedett meg a magyar lobogó kitűzé-
sével, a ház előtti villanyoszlopot is 
piros-fehér-zöldre festette. A helyiek 
nem nézik jó szemmel a színválasz-
tást, főleg, hogy a ház a Vársonkolyos-
ra vezető főút mentén található, így 
sokan látják. A kifogásolók panasza 
Dorel Cosmához, a Sebes-Körös-men-
ti község polgármesteréhez is eljutott, 
aki személyesen akarta meggyőzni a 
különc lakost, hogy vegye le a lobogót. 
Ám nem találta otthon, mi több, a sza-
badon engedett kutyák miatt be sem 
mehetett az udvarra, így most azt ter-
vezi, hivatalos felszólításban utasítja a 
zászló levételére, arra hivatkozva, hogy 
Romániában a hatályos törvények sze-
rint más ország nemzeti jelképét csak 
hivatalos személyek látogatásakor le-
het kitűzni. Ez azonban már csak azért 
is visszás – írja az egyik hozzászóló –, 
mert Romániában úton-útfélen látni 

különböző nyugati államok zászlaját 
házak, panziók udvarán, ám azok ér-
dekes módon nem zavarnak senkit. Az 
említett jogszabály egyébként a közin-
tézményekre, közterületre vonatkozik, 
ellenben ha valaki a saját magánterü-

letén tűzi ki egy másik ország zászla-
ját, nem vonható felelősségre. A révi 
polgár által kitűzött lobogó különben 
nem Magyarország hivatalos zászlaja, 
annak ugyanis a címer nélküli változat 
minősül.

Levétetnék a román lakos magyar zászlóját




