
Egyelőre üresek maradnak 
az osztálytermek
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Nem nyitják meg  a tanintézeteket
Cáfolták a hatóságok, hogy visszatérhetnek a diákok az iskolákba
• Mind az egészség-
ügyi, mind az oktatási 
minisztérium illetéke-
sei cáfolni siettek teg-
nap azt a sajtóértesü-
lést, amely szerint a 
bukaresti hatóságok – 
nyugati mintára – azt 
fontolgatnák, hogy a 
járványhelyzet alaku-
lásától függetlenül, 
fokozatosan újra meg-
nyitnák az óvodákat 
és iskolákat.

B Á L I N T  E S Z T E R

Az óvodák és iskolák fokozatos 
megnyitásának lehetőségét 
vizsgálják a romániai ható-

ságok, a lépés független lenne attól, 
hogy az egyes megyékben, települé-

seken milyen színű forgatókönyv 
van érvényben a koronaví-
russal fertőzöttek arányának 
függvényében – nyilatkozták 
oktatási minisztériumi és po-
litikai források az Edupedu.

ro oktatási szakportálnak. A 
kedd este napvilágot látott cikk által 
idézett kiszivárgott információk arról 
szóltak, hogy első körben az óvodá-
sok és az elemi osztályos kisdiákok 

térhetnének vissza a tanintézetek fa-
lai közé, majd a menet közben elvég-
zett elemzések nyomán a végzősök, 
vagyis a 8. és a 12. osztályok diákjai 
is  visszatérhetnének az iskolapadok-
ba. A portálnak nyilatkozó források 
szerint a hatóságok már dolgoznak a 
fokozatos nyitás forgatókönyvein.

Kormányzati cáfolat

Nelu Tătaru egészségügyi minisz-
ter viszont tegnap cáfolni sietett az 

iskolák és óvodák megnyitásáról 
szóló sajtóértesülést. „Az oktatási 
minisztériumban állandó megfi -
gyelés alatt tartanak minden össze-
tevőt, elemzik a helyzetet, és annak 
alakulása függvényében járnak el” 
– válaszolta újságírói kérdésre az 
egészségügyi tárca vezetője. Ami-
kor pedig visszakérdeztek, hogy 
milyen forgatókönyv van arra, 
hogy a gyerekek visszatérhessenek 
a tanintézetek falai közé, Tătaru le-
szögezte: „csökkennie kell a fertő-

zöttek számának”. Hasonlóképpen 
nyilatkozott a Kolozsvári Rádiónak 
Kovács Irénke, az oktatási minisz-
térium államtitkára is. „Miniszté-
riumi szinten fel sem merült ez a 
lehetőség, nem voltak tárgyalások 
ez ügyben. A hatályban levő törvé-
nyek és jogszabályok alapján kell 
eljárni, amelyek egyértelműen ki-
mondják, hogy az oktatás formája 
a fertőzési mutatók függvényében 
változhat” – fogalmazott a tanügyi 
államtitkár.

A nyugati országok példája 
reményre adott okot

A sajtóértesülések ugyanakkor már 
csak azért is hitelesnek tűntek, mi-
vel a legtöbb európai országban – 
amelyekben sok esetben súlyosabb 
a járványhelyzet és szigorúbbak a 
korlátozások, mint Romániában – 
továbbra is jelenléti oktatás zajlik, 
és a plázákat, a lokálokat, a nem 
létfontosságú cikkeket árusító bol-
tokat zárták be, illetve a régiók kö-
zötti közlekedést korlátozták. Mint 
az Edupedu.ro összeállítása is 
emlékeztetett: Olaszországban az 
óvodások és általános iskolások 
továbbra is bejárnak az oktatási in-
tézményekbe, a középiskolák diák-
jai viszont 100 százalékban online 
oktatásban vesznek részt. Rész-
leges vesztegzár van érvényben 
Ausztriában is, de az oktatási in-
tézmények nagy része ott is nyitva 
tart. Görögország két megyéjében 
is igen szigorú korlátozások van-
nak érvényben, de az iskolák nyit-
va maradtak, és hasonló a helyzet 
Angliában, Portugáliában, Fran-
ciaországban, valamint Németor-
szágban is, Belgiumban pedig úgy 
döntöttek, hogy két héttel meghosz-
szabbítják ugyan az őszi szünetet, 
de ezt követően a gyerekek vissza-
térhetnek a tanintézetekbe.

SIMON VIRÁG

Ú gy Soós Zoltán polgármester, 
mint Péter Ferenc, a megyei ta-

nács elnöke kihangsúlyozta, nagyon 
fontosnak tartják, hogy a megye-
székhely és a megye közös úton jár-
jon, közösen pályázzon, és közösen 
intézze az eddigi vitás ügyeket.

Lezárnák a vitás ügyeket

A vitás ügyek között van a nagykór-
ház körüli terület tulajdonjogának 
kérdése, amely több éves pereskedés 
után sem oldódott meg. A tulajdonjog 
tisztázása nélkül nem lehet parkoló-
kat kialakítani, ráadásul az égéssebé-
szeti központ megépítésének elkezdé-

séhez (erről tegnap már hírt adtunk) 
is szükség van a tulajdonviszonyok 
tisztázására. A két elöljáró elmondta: 
a városi és megyei önkormányzatok 
közös határozatot fogadnak majd el 
a telekkel kapcsolatban, mert ezt a 
vitát le akarják zárni. Péter Ferenc azt 
mondta, már a jövő évi megyei költ-
ségvetésben pénzt hagynak jóvá a 
kórház körüli parkolók kialakítására.

Lesz körgyűrűje Vásárhelynek

Soós Zoltán jó hírként jelentette 
be, hogy Marosvásárhely körgyű-

rűjének terve finanszírozást nyert 
a Nagy Infrastruktúra Operatív 
Program (POIM) 2014–2020 kereté-
ben. A hat szakaszból álló körgyű-
rű esetében két szakasznak volt 
meg a sikeres pályázathoz szük-
séges iratcsomója, így első körben 
ezt a két szakaszt támogatják. Az 
észak-erdélyi autópálya lehajtójától 
a Bodoni útig levő 2,5 kilométeres 
szakasz fog elsőként elkészülni 
(értéke 75 millió lej). Előre látha-
tóan már januárban ki lehet írni a 

versenytárgyalást a kivitelező kivá-
lasztására, és 18 hónapig tart majd 
a terv megvalósítása. Ez a szakasz 
azért nagyon fontos, mert az autó-
pálya elkészülte után várhatóan 
megnő a forgalom, és ez a szakasz 
tehermentesítené a nagyon zsúfolt 
Dózsa György utcát. Hiszen a Metro 
nagyáruháznál  beérkező forgal-
mat továbbvinné a Bodoni, a Se-
gesvári út felé.  A körgyűrű másik 
szakasza, amely támogatást nyert, 
1,6 kilométeres, és a Nagyernye–

Koronka terelőúttól az E60-as útig 
(Segesvári út) vezetné a forgalmat. 
Ennek értéke 49 millió lej.

Az elkerülő utakkal is 
foglalkoznak

A Koronka–Nagyernye közötti, ma-
rosvásárhelyi elkerülő út kérdése 
kapcsán Péter Ferenc elmondta, hogy 
bár a brassói útügyi igazgatóság fel-
adatköre, a keddi bukaresti találko-
zón felajánlották a segítséget, hogy 
kimozduljon a holtpontról ez 
a projekt. Mint ismert, mi-
után felbontották a szerző-
dést a kivitelezővel, már két 
versenytárgyalást szervez-
tek, de egyikre sem jelent-
kezett senki. Péter Ferenc 
úgy tudja, hogy hibásan van 
összeállítva a feladatfüzet, és ezen 
kellene változtatni. Mint elmondta: 
jövő héten Brassóba megy majd, hogy 
találkozzon az útügyi igazgatóság 
képviselőivel. De ott szóba fog majd 
kerülni a szászrégeni kerülőút is, 
amely esetében szintén felajánlották 
a segítségüket. Egyedül a Segesvárt 
elkerülő út ügye van sínen.

• A marosvásárhelyi körgyűrű és a megyeszékhelyi, 
segesvári és szászrégeni elkerülőút ügyében találko-
zott kedden Bukarestben Marosvásárhely polgármes-
tere és a Maros Megyei Tanács elnöke a fejlesztési 
miniszterrel. A keddi megbeszélés eredményeiről tájé-
koztatták a sajtót is.

Minden esély megvan arra, hogy lezárják a vitás ügyeket

Soós Zoltán és Péter Ferenc. Ezután 
többször lesz közös sajtótájékoztató
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