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Ahol a járványhelyzet lehetővé teszi, 
visszatérhet a második félévtől a jelen-
léti oktatás. A legnagyobb fertőzött-
ségi rátával rendelkező településeken 
kívül az óvodák mindenhol megnyit-
hatnak, és az elemi osztályosok, illetve 
a végzősök is számos településen 
visszatérhetnek az iskolapadokba.

 » KRÓNIKA

A romániai diákok többsége febru-
ár 8-án visszatérhet az iskolákba 
és óvodákba – jelentette be tegnap 

délután Klaus Iohannis államfő, miután 
a Cotroceni-palotában egyeztetett Florin 
Cîțu miniszterelnökkel, Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszterrel, Sorin Cîmpe-
anu oktatási tárcavezetővel, Raed Arafat 
katasztrófavédelemért felelős államtitkár-
ral, valamint Adriana Pistollal, az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet (INSP) fertőző 
betegségekkel foglalkozó központjának 
vezetőjével. Az államfő jelezte, a döntés 
egyhangúlag született meg. Iohannis a 
tegnapi tanácskozás kapcsán ugyanakkor 
elmondta, a járványhelyzet elemzésével 
indítottak. „A pandémia nem ért véget, fe-
lelőseknek kell lennünk, hordanunk kell a 
maszkot, tartanunk kell a távolságot, stb. 
Ám az elmúlt hetekben némileg csökkent 
a fertőzöttség mértéke, kevesebben vannak 
a kórházak intenzív osztályán, kevesebben 
kerülnek naponta kórházba, a trend csök-
kenő” – fogalmazott az elnök. Hozzátette: 
a döntés meghozatalakor azt is megvizsgál-
ták, miként járnak el a kérdésben más euró-
pai országok, és azt látták, hogy sok helyen 
már nyitva vannak a tanintézetek kapui, 

máshol nyitásra készülnek, kevés olyan 
állam van, ahol kizárólag az online térben 
zajlik az oktatás. Mindezeket fi gyelembe 
véve döntöttek úgy, hogy azokon a települé-
seken, ahol a járványhelyzet lehetővé teszi, 
az óvodások, iskolások fi zikai jelenléttel 
kezdhetik meg a második félévet.

Négy forgatókönyv a folytatásra
Mint Iohannis már januárban is előrevetí-
tette, négy forgatókönyv mentén nyithat-
nak a második félévtől az oktatási intézmé-
nyek. A zöld forgatókönyv ott alkalmazható, 
ahol alacsony a koronavírussal fertőzöttek 
száma, az ilyen településeken minden óvo-
da és iskola megnyithatja kapuit. A sárga 
forgatókönyv ott léphet érvénybe, ahol 1,5 

és 3 között van az ezer főre eső fertőzött, 
itt az óvodások, az 1–4., valamint a végzős, 
vagyis 8. és 12. osztályosok vehetnek részt 
jelenléti oktatásban, a többiek online foly-
tatják a tanulást. A 3 ezrelék fölött alkal-
mazott vörös forgatókönyv azt jelenti, hogy 
csak az óvodások és az elemi osztályosok 
térhetnek vissza a tanintézetekbe, a többiek 
laptopok, táblagépek előtt vesznek részt az 
órákon. Ahol viszont nagyon magas a fer-
tőzöttek aránya, karantént rendelnek el, és 
az oktatás minden szinten az online térben 
folytatódik a második félévben is.

Sorin Cîmpeanu tegnapi bejelentése sze-
rint hetente felülvizsgálják majd, hogy az 
egyes településeken milyen forgatóköny-
vek szerint tanulhatnak a diákok. Klaus Io-
hannis államfő a tegnapi tanácskozás után 
jelezte ugyanakkor, hogy még számos tisz-
tázandó kérdés van annak kapcsán példá-
ul, hogy mikor rendelik el egy iskola bezá-
rását. Elmondása szerint erről és minden 
más kérdőjeles helyzetről közös rendeletet 
bocsát ki a napokban az egészségügyi és 
az oktatási minisztérium.

Aggódnak a diákok
Tegnap ugyanakkor a fi atalok biztonsá-
gáért aggódó országos diáktanács több 

problémára is felhívta a figyelmet. Az 
érdekvédelmi szervezet szerint gondot 
okozhat a tanintézetek megnyitása után, 
hogy az iskolaorvosok nagy részét egész-
ségügyi intézményekbe irányították, 
ezért nem állhatnak a diákok rendelke-
zésére, és így lehetetlenné válik például 
a koronavírus-gyorstesztek elvégzése az 
iskolákban. Ám akkor sem lenne fényes 
a helyzet, ha mindenki „a helyén” len-
ne: a diákszervezet szerint jelenleg 4904 
egészségügyi dolgozó (1302 orvos és 3602 
asszisztens) szolgál ki több mint 18 ezer 
közoktatási intézményt. Ezért ahhoz, 
hogy valóban bevezethessék a gyorstesz-
telést az iskolákban, jelentősen növelni 
kellene az iskolaorvosi hálózat anyagi 
támogatását, és a szakszemélyzet szá-
mát is. Mindezt azok után közölték, hogy 
Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter hétfőn 
kijelentette, az általa vezetett tárcának 
nincs hatásköre a tesztelésben és oltás-
ban, de támogatja a tanulók koronavírus 
elleni tesztelését.

Szintén aggasztó a diákok szerint, 
hogy az országos tisztifőorvosi hivatal 
adatai arról tanúskodnak, 3424 ellenőr-
zött oktatási intézmény közül 301 nem 
rendelkezik közegészségügyi engedély-
lyel, 168 nem felel meg a jelenlegi jár-
ványügyi-higiéniai elvárásoknak, 132-be 
pedig nincs víz bevezetve, illetve a víz 
nem iható. Ezért a diáktanács arra szó-
lította fel a tanfelügyelőségeket, helyi 
szinten mérjék fel a helyzetet, és tegye-
nek meg mindent a fejlesztések, az en-
gedélyek megszerzése érdekében. Kérik 
továbbá a diákoknak biztosított védő-
maszkok minőségének ellenőrzését is.

„Mérföldkőhöz érkeztünk. Elejétől fog-
va a decentralizált döntés meghozatalát 
támogattuk az iskolanyitást illetően, de 
csakis abban az esetben, ha mindez nagy 
elővigyázatossággal történik, a helyi ha-
tóságok pedig minden szükséges utasí-
tást és forrást megkapnak a biztonságos 
visszatérés érdekében. Itt az idő, hogy 
a központi döntéshozók sürgősen a diá-
kok segítségére siessenek, hogy utóbbi-
ak biztonságban térhessenek vissza az 
iskolapadokba ott, ahol ez lehetséges” 
– nyilatkozta Rareş Voicu, az országos 
diáktanács elnöke.

NÉGY FORGATÓKÖNYV MENTÉN KEZDŐDHET A MÁSODIK FÉLÉV –  TÖBB PROBLÉMÁT IS FELVETETTEK A TANULÓK KÉPVISELŐI

A diákok többsége visszatérhet az iskolapadokba
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 » ROSTÁS SZABOLCS

A régi megszokott ütemben működik 
februártól az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) demokráciaközpont-há-
lózata, amelynek tevékenysége számos 
ügyintézéssel kibővült. A nemzeti tanács 
illetékesei szerint irodahálózatuk 260 ezer 
erdélyi magyar honosítási dossziéját állí-
totta össze az elmúlt tíz évben. „Beváltak 
a demokráciaközpont-hálózattal kap-
csolatos remények, több százezer erdélyi 
magyarnak segítettünk a magyar állam-
polgárság megszerzésében az elmúlt tíz 
évben, és arra biztatunk mindenkit, for-
duljanak bátran irodáinkhoz, továbbra is 
segítünk az állampolgársággal kapcsola-
tos ügyek intézésében” – jelentette ki teg-
napi kolozsvári sajtótájékoztatóján Sándor 
Krisztina. Az EMNT ügyvezető elnöke min-
denekelőtt annak apropóján állt a sajtó 
elé, hogy februártól „helyreállt a rend” a 
demokrácia-központok működése terén, 
immár a régi megszokott ütemben folyik 
az irodahálózat tevékenysége.

Az EMNT tavaly novemberben jelentet-
te be, hogy anyagi gondok miatt, illetve a 
járványhelyzetre tekintettel decembertől 
takaréklángon működteti irodáit. Sándor 
Krisztina kérdésünkre elmondta, időköz-
ben eldőlt, hogy változatlan a magyar 
állam részéről érkező támogatás, ennek 
köszönhetően ugyanúgy tudják folytatni, 
mint az elmúlt tíz év során. Az EMNT ügy-
vezetője elmondta, az Erdély valamennyi 
megyéjében jelen lévő, a Székelyföldön 
több irodát is működtető hálózat tevékeny-
sége jó ideje immár nem csak a honosítási 
dossziék összeállítására szorítkozik, mivel 
a magyar állampolgárságot szerzett erdélyi 
magyaroknak kötelezettségeik is vannak 
(az új adatokat közölni kell az anyaorszá-
gi hatóságokkal), például anyakönyvezési 
feladatokat is végeznek, közreműködnek a 
személyiigazolvány- és útlevéligénylések-
ben, valamint az anyasági támogatás vagy 
épp a babakötvény kérelmezésében is. „Vál-
tozatlan és folyamatos a honosítás és az 
ezzel kapcsolatos ügyintézés iránti érdeklő-
dés, ami nem véletlen, hiszen még mindig 

van tartalék, sok erdélyi magyarnak még 
nincs magyar állampolgársága. Mi egyfajta 
erdélyi kormányablakként próbáljuk kiszol-
gálni az erdélyi magyar állampolgárokat 
és a honosítás előtt állókat” – jelentette ki 
Sándor Krisztina, hozzátéve: kiszállásokat 
terveznek, több hónapos szünet után pedig 
a kolozsvári és csíkszeredai főkonzulátus is 
újraindítani készül a konzuli napokat.

Tiboldi László, az EMNT székelyföldi ré-
gióért felelős alelnöke a sajtótájékoztatón 
ismertette: az elmúlt tíz évben több mint 260 
ezer erdélyi magyar dossziéját állította össze 
a demokráciaközpont-hálózat, ami a nagyvi-
lágban honosított 1,1 millió magyar 24 száza-
lékát jelenti. Az Erdélyben állampolgárságot 
szerzettek 56 százalékát (150 ezer) Székely-
föld adja, Közép-Erdély és a Partium a hono-
sítottak 44 százalékát. A legtöbben a székely-
udvarhelyi, marosvásárhelyi, csíkszeredai, 
valamint szatmárnémeti és kolozsvári iroda 
közreműködésével honosultak.

Tiboldi beszámolója szerint az elmúlt 
években áttevődött a hangsúly az állampol-
gársággal kapcsolatos egyéb ügyintézésekre 

is, útlevélkérelmek, e-személyik kiállításá-
ra, babakötvény igénylésére. „Több mint 113 
ezer anyakönyvi kivonat, közel 22 ezer útle-
vélkérelem esetében jártunk el az elmúlt öt 
évben. Örvendetes ugyanakkor, hogy egyre 
többen igénylik a magyarországi babaköt-
vényt és anyasági támogatást, az elmúlt két 
évben több mint 8500 ilyen dossziét állítot-
tunk össze, továbbá több mint 6700-an kér-
vényeztek magyarországi személyi igazol-
ványt irodáinkon keresztül” – ismertette az 
EMNT illetékese. Lapunk kérdésére a nem-
zeti tanács képviselői elmondták, a Kárpáto-
kon túli megyékben élő magyarokat Magyar-
ország bukaresti nagykövetsége igyekszik 
„megszerezni” a honosítás számára, főleg 
a történelmi magyar egyházakon keresztül; 
korábban az EMNT a csángó magyarok ál-
lampolgárság-szerzését segítette.

Az EMNT egyébként albumban készül 
összefoglalni az elmúlt évtized honosítá-
si tevékenységét, a reprezentatív gyűjte-
ményben helyet kapnak többek között ál-
lampolgárságot szerzett erdélyi magyarok 
ritka dokumentumai is.

Ismét a megszokott üzemmódban működnek az EMNT erdélyi „kormányablakai”

Jár a támogatás az otthon maradó szülőnek

Továbbra is megkapja az egyik szülő fi zetése 75 százalékát, ha a hatóságok a 
járványhelyzet miatt úgy döntenek, hogy egy adott településen online oktatás lesz – 
jelentette be tegnap Raluca Turcan munkaügyi miniszter. Mint ismeretes, a kormány 
tavaly októberben döntött úgy, hogy azok a szülők, akiknek online oktatásban lévő 
kiskorú gyerekük felvigyázása okán otthon kell maradniuk, fi zetésük 75 százalékának 
megfelelő állami támogatásra jogosultak. Hasonló intézkedést hoztak 2020 március–
májusában, amikor a szükségállapot alatt bezárták az óvodákat.

A tegnapi tanácskozáson egyöntetű döntés született a tanintézetek megnyitásáról




