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Miklós Edit:
aki elesik, álljon fel

A Kissomlyó Sípálya több szem-
pontból is első. Itt kezdte meg 

nemrég működését Székelyföld első 
műanyag borítású sípályája, és ez 
az a hely, ahol Miklós Edit először 
húzott sílécet életében. A 2014-es 
téli olimpián lesiklásban 7. lett, 
ami minden idők legjobb magyar 
eredménye, majd 2015 januárjában 
St. Moritzban megszerezte saját és a 
magyar alpesi sísport első dobogós 
helyezését világkupaversenyen. 
Az első lesiklás helyszínére nagy 
tervekkel tért vissza az élsportoló. A 
műanyag borítású pálya ezentúl a 
hómentes időszakokban is lehetővé 
teszi a legkisebbek számára, hogy 
elsajátíthassák a síelés alapjait. 
Miklós Edit, a kezdeményező Olim-
pik Egyesület elnöke a Székelyhon 
Tv-nek elmondta: az új pálya segít-
ségével nem kell megvárni, amíg 
sízésre alkalmas hóréteg alakul ki, 
már szeptemberben el lehet kezdeni 
az oktatást. „Én síztem sok sípara-
dicsomban, de én ehhez a hegyhez, 
ehhez a tájhoz érzelmileg kötődöm. Itt 
vannak a barátaim, itt van a család, az 
ismerősök. Azt szeretnénk mi is elérni, 
hogy ezek a gyerekek, akik hozzánk 
jönnek, mindamellett, hogy megta-
nulnak sízni, legyen egy tartásuk, 
megpróbálunk belőlük úgymond egy 
kicsit embert faragni, irányba rakjuk 
őket” – nyilatkozta Miklós Edit. Az 
Olimpik Egyesület elnökével Székely 
Blanka beszélget a Nézőpont követ-
kező adásában, pénteken, 12 órától a 
Székelyhon Tv YouTube-csatornáján.

 » BÁLINT ESZTER

A romániai oltási kampányt koor-
dináló bizottság összegyűjtötte a 

vakcinákkal és az oltakozással kap-
csolatosan felmerülő tíz leggyakoribb 
kérdést, és meg is válaszolta is eze-
ket. A szakemberek közleményükben 
egyebek mellett hangsúlyozzák, a 
beoltottaknak is be kell tartaniuk az 
óvintézkedéseket, az immunválasz pe-
dig ideális esetben a második, vagyis 
emlékeztető oltás után 10–14 nappal 
jelenik meg. A leggyakoribb kérdések 
és a szakhatósági válaszok:

– Hogyan kell készülni az oltásra?
– Amint megvan az oltakozás idő-
pontja, győződjön meg arról, hogy 
betart minden útmutatást. Bizonyos 
dokumentumokat előzetesen is ki le-
het tölteni, ilyen a járványügyi szűrés-
ről szóló kérdőív. Ez elérhető az oltási 
platformon.

– Mit érzek az első oltás után?
– Magát a szúrást fogja érezni, mint 
bármilyen más injekciónál. Egy kis 
fájdalom is felléphet az oltás helyén. 
Noha a legtöbb esetben nincsenek 
mellékhatások, egyes személyeknél az 
oltás helye fájhat, bepirosodhat, meg-
duzzadhat. Más személyeknél fellép-
het fejfájás, láz, fáradtság, izomfájda-
lom. Kérjük, ne pánikoljon be, néhány 
órán belül vagy rövid idő alatt elmúlik. 
Az általános közérzet javítása érdeké-
ben be lehet venni egy közönséges láz-
csillapítót. Kérjük, tartsa a kapcsolatot 

háziorvosával, hogy megkaphasson 
minden szükséges információt. A már 
említett tüneteket mutató személyek 
legnagyobb része dolgozhat.

– Normális a mellékhatás?
– Előfordulhatnak mellékhatások. 
Ezek megjelenése azt mutatja, hogy 
reagál a szervezet a vakcinára. Azt je-
lenti, hogy az oltás működik, stimu-
lálja az immunrendszert antitestek 
termelésére, amelyek majd megvédik 
az új koronavírussal való megfertőző-
déstől. Az emberek különféleképpen 
reagálnak az oltásokra. Van, akinek 
minimális a reakciója, másnak sem-
mi, de ez nem jelenti azt, hogy valami 
nincs rendben. Az oltás működik, csak 
a test eltérően reagál.

– Gyakoribbak a mellékhatások a má-
sodik, emlékeztető oltás után?
– Igen, előfordulhat, mivel az első ol-
tás felkészíti az immunrendszert, a 
második után pedig már a szervezet 
kész felvenni a harcot a vírussal. Emlé-
kezzen, a szervezet válasza jó dolog, és 
azt bizonyítja, hogy az oltás működik.

– Az oltás után miért kell várni 15 percet?
– A várakozásra azért van szükség, 
hogy megfi gyelés alatt lehessen tarta-
ni a beoltott személy egészségi állapo-
tát. Ez az ajánlás érvényes bármilyen 
oltásra, például az infl uenza elleni 
oltásra is. Az esetleges azonnali reak-
ciókat kezelni tudja az oltóközpont 
egészségügyi személyzete. A biztonság 
kedvéért, azokat a személyeket, akik-

nek korábban voltak allergiás reakció-
ik, 30 percig tartják megfi gyelés alatt.

– Kaphatnám csak az első oltást?
– Nem, a Pfi zer, a Moderna és az 
AstraZeneca vakcinák esetében két ol-
tásra van szükség. Az első adag bizto-
sít egy bizonyos szintű védettséget, de 
a maximális jótékony hatás a második 
oltás beadása után jelentkezik.

– A második oltást mikor adhatják be?
– A második adagot az ajánlás szerint 
kell beadni, vagyis a Pfi zer esetében 
az első oltás után 21 nappal, a Moder-
nánál 28 nap után, az AstraZenecánál 
pedig nyolc héttel az első oltás után.

– A második oltás után mennyi idővel 
jelenik meg az optimális válasz a szer-
vezet részéről?
– Nagyjából 10–14 napra van szükség 
az immunrendszer optimális válaszá-
ra. De ezután is elővigyázatosságra 
van szükség, és továbbra is be kell tar-
tani az óvintézkedéseket.

– A második oltás beadása után lehet 
találkozni  családtagokkal, barátokkal?
– A második oltás azt jelenti, hogy az 
illető személy védettebb ezzel a vírus-
sal szemben. Meg lehet látogatni a 
barátokat vagy a családot, de ajánlott 
az óvintézkedések betartása mindad-
dig, ameddig a hatóságok fenntartják 
ezeket. Fontos védelmet biztosítani 
mindazoknak, akik még nem kapták 
meg az oltást, vagy valamely kockázati 
csoporthoz tartoznak.

Szakhatósági válaszok az oltással kapcsolatban
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A bukaresti alkotmánybíróság-
ra hívják a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Gimnázium volt 
diákjait, akiknek az elmúlt 
héten kézbesítették az idézést. 
Tamási Zsolt iskolaigazgató 
ügyvédje, Gogolák Csongor 
szerint nem kell aggódniuk a 
tanulóknak, sőt meg sem kell 
jelenniük a bíróságon.

 » HAJNAL CSILLA

B eidézték a marosvásárhelyi 
II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Teológiai Gimnázium 

volt diákjait március másodikára a 
bukaresti alkotmánybíróságra, ám 
a megjelenés nem kötelező – ol-
vasható a február másodikai kelte-
zéssel kiállított idézésen, amelyet 
több egykori tanuló is megkapott az 
elmúlt héten. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a marosvásárhelyi 
táblabíróság még tavaly év elején 
emelt alkotmányossági kifogást a 
román kormány 2018/48-as sürgős-
ségi rendelete ellen, amely három 
másik jogszabály módosításával 
lehetővé tette, hogy Marosvásárhe-
lyen minisztériumi rendelettel ala-
pítsák újra a II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Gimnáziumot. Szinte 
öt évvel ezelőtt Ștefan Someșan 

SÉRTETT FELEK VOLTAK A RÓMAI KATOLIKUS ISKOLA ÜGYÉBEN AZ EGYKORI TANULÓK, EZÉRT HÍVJÁK ŐKET A BÍRÓSÁGRA

Marosvásárhely: beidézték a volt diákokat

A jelenlegi beidézés a marosvásárhelyi római katolikus iskola régi ügyének folyománya

 » Tamási Zsolt 
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a tanulóknak, 
sőt meg sem 
kell jelenniük a 
bíróságon.

társvádlott – egykori Maros megyei 
főtanfelügyelő – ügyvédjei az iskola-
alapítással kapcsolatos büntetőügy-
ben alkotmányjogi kifogást hoztak fel 
a büntetőeljárási törvénykönyv bizo-
nyos részeivel szemben (egy technikai 
kifogást), és ebben Tamási Zsolt ügy-
védje, Gogolák Csongor is támogatta 
őket akkor. A marosvásárhelyi bírósá-
gok jóváhagyták formailag, hogy kap-
csolat van a kifogás és az ügy között, 
és átküldték az alkotmánybíróságnak 
– fejtette ki megkeresésünkre Gogo-
lák Csongor ügyvéd. „A régi iskola-
ügyet ez a kifogás nem befolyásolta, 
nem függesztették fel a letárgyalását, 
és amint tudjuk, visszaküldték az 

egész vádiratot a nyomozati szakasz-
ba. Mivel abban az ügyben a tanulók 
sértett felek voltak, ezért az alkot-
mánybíróság az ő ügyükben felhozott 
alkotmányjogi kifogás elbírálásával 
kapcsolatban is megidézi őket most, 
de nem kötelező a megjelenés, mert 
ez nem egy igazi per” – tette hozzá a 
marosvásárhelyi ügyvéd. 

Az alkotmánybíróság a szó jogi 
értelmében nem bíróság, mert nem 
dönt konkrét kérdésekről, csak vi-
tás jogi kérdésekről. Arról, hogy egy 
életben lévő jogszabály, jelen esetben 
a büntetőeljárás kifogásolt részei üt-
köznek-e az alkotmány rendelkezése-
ivel. „Természetesen beidézi a feleket, 

hogy mindenki elmondja a vélemé-
nyét, de emiatt nem kell aggódniuk 
az egykori diákoknak, mert ez egy 
formai dolog, a régi ügynek a folyo-
mánya, a régi ügy bírósági szakasza 
pedig megállt, és visszakerült a nyo-
mozati szakaszba” – hangsúlyozta az 
ügyvéd az idézéssel kapcsolatban. Az 
alkotmánybíróság dönthet úgy, hogy 
jóvá hagyja a kifogást, akkor jobb, 
alkotmányosabb lesz a büntetőeljá-
rás, ha visszautasítja, akkor minden 
marad úgy, ahogy volt. A régi ügyre 
azonban abszolút semmilyen hatás-
sal nincs, mert az már első körben le-
járt, és visszakerült a nyomozati sza-
kaszba, ahol még folyik a nyomozás 
– magyarázta Gogolák Csongor.

A marosvásárhelyi Római Katoli-
kus Gimnázium 2018-ban megszűnt 
önálló intézményként működni. A 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
2016 októberében indított vizsgálatot 
Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ștefan 
Someșan volt főtanfelügyelő ellen az 
iskola 2014-es létrehozásakor elkö-
vetett állítólagos törvénytelenségek 
miatt. Az iskola újraalapításáról 2018 
februárjában törvényt fogadott el a ro-
mán parlament, ezt azonban az alkot-
mánybíróság egy hónappal később 
alkotmányellenesnek minősítette. Az 
iskola végül az oktatási tárca 2018. 
augusztus 9-én elfogadott rendelete 
alapján nyithatta meg ismét kapuját 
immár II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnázium néven.
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