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Hiány van a bölcsődékből 
Romániában, ezért nagysza-
bású bölcsődeépítési program 
indul – jelentette be Cseke Attila 
fejlesztési, közigazgatási és köz-
munkálatokért felelős miniszter. 
A magyarlakta településeken 
mindenhol megfogalmazódott 
az igény a bölcsődék iránt, 
ezért várják az önkormányzatok 
pályázatait.

 » KRÓNIKA

A nagyszabású bölcsődeépítési 
program keretében tervezett 
új bölcsődék látványtervét mu-

tatta be tegnap Cseke Attila fejlesz-
tési, közigazgatási és közmunkálato-
kért felelős miniszter. A tervek szerint 
három típusú bölcsődemodell készül, 
amelyek 4-5, 6-7, illetve 10-11 csoport 
befogadására lesz alkalmas. A legki-
sebb bölcsőde 40–50 gyereket, a leg-
nagyobb típusú 100–110 gyereket tud 
fogadni. Cseke Attila a magyar köz-
médiának elmondta, hogy nagy hi-
ány van Romániában a bölcsődékből, 
hiszen eddig kevés ilyen létesítmény 
épült, így jelenleg a gyerekek 4 száza-
lékának sincs helye ezekben. Fontos, 
hogy legyenek korszerű bölcsődék, 

ezzel támogatni akarjuk a családo-
kat és a gyermekvállalást, illetve azt, 
hogy az édesanyák visszatérhesse-
nek dolgozni” – mondta a miniszter. 
Rámutatott: azt szeretnék, hogy a 
program már az idén elinduljon, így 
a következő két hónapban a minisz-
térium az Országos Befektetési Tár-
saságon keresztül elkészíti a projekt-
típusok technikai dokumentációját, 
ezt követően az önkormányzatok 
beterjeszthetik igényeiket. Ez utób-
biaknak a megfelelő telket és a köz-
művesítést kell biztosítaniuk, az épí-
tési költségeket az állam biztosítja. A 
miniszter reményét fejezte ki, hogy 

már ősszel megköthetik az első ter-
vezési és kivitelezési szerződéseket. 
Romániában jelenleg 386 bölcsőde 
működik, ami azt jelenti, hogy egy 
megyében átlagban mintegy 10 ilyen 
létesítmény van, de egyes megyék-
ben ennél is kevesebb. A miniszter 
elmondta, hogy a magyarlakta tele-
püléseken mindenhol megfogalma-
zódott az igény a bölcsődék iránt, 
ezért várják az önkormányzatok pá-
lyázatait. Kiemelte, hogy az RMDSZ 
kezdeményezésére 370 millió eurót 
különített el a román kormány az 
uniós helyreállítási alap lehívásá-
hoz szükséges országos tervből, így 

CSEKE ATTILA MINISZTER SZERINT TÖBB MINT 200 KISDEDÓVÓT ÉPÍTENÉNEK 370 MILLIÓ EURÓBÓL A NAGYSZABÁSÚ PROGRAM KERETÉBEN

Korszerű bölcsődéket terveznek országszerte
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 » ISZLAI KATALIN

Újabb rémhír borzolja a kedélye-
ket a közösségi médiában a ko-

ronavírus-járvánnyal kapcsolatban, 
mely arra a feltételezésre épül, hogy 
nem hatnak a fertőzés legyőzéséhez 
használt gyógyszerek és kezelések 
azoknál, akik megkapták a védőol-
tást. Konkrétan olyan hírek terjed-
nek, hogy abban az esetben, ha egy 
beoltott személynek súlyos tünetei 
lesznek, az orvosok semmit sem tud-
nak tenni érte. Ennek a felvetésnek 
viszont semmilyen valóságalapja 
nincs az általunk megkérdezett szak-
emberek szerint.

Fejér Szilárd kémikus-kutató, a 
sepsiszentgyörgyi Pro Vitam diag-
nosztikai laboratórium vezetője a 
téma kapcsán úgy fogalmazott: ez 
akkora „hülyeség”, hogy nehéz tudo-

mányos érvek mentén beszélni róla. 
Erre mégis kísérletet téve hozzátette, 
az eddigi bizonyítékok arról árulkod-
nak, hogy az a kevés személy, aki a 
védőoltások után elkapja a fertőzést, 
a legtöbbször enyhe vagy legtöbb kö-
zepes erősségű tünetekkel átvészeli 
a fertőzést, súlyos tünetekről viszont 
nincsenek információk. A két oltás 
között, amíg nincs meg a védettség, 
el lehet kapni a fertőzést, de a meg-
felelő immunválasz kialakulása után 
erre kevés az esély.

Az adatok is a kutató által elmon-
dottakat támasztják alá: a csíksze-
redai megyei sürgősségi kórház és a 
székelyudvarhelyi városi kórház ille-
tékesei elmondták, egyik egészség-
ügyi intézményben sem találkoztak 
még olyan pácienssel, aki a védőol-
tás mindkét dózisának szervezetbe 
juttatása és az immunitás kialakulá-

sa után fertőződött volna meg. Szöl-
lősi Attila, a székelyudvarhelyi kór-
ház orvosigazgatója emlékeztetett, 
az a személy, aki megkapta az oltás 
mindkét dózisát, és a szervezete el-
kezdett ellenanyagokat termelni a 
vírus ellen, kevesebb eséllyel fertő-

ződhet meg. Továbbá egy esetleges 
fertőzés esetén enyhébb lefolyású 
betegségre számíthat, mivel a szer-
vezete már ismeri a vírust, és antites-
teket termel ellene. Viszont ha vala-
milyen okból kifolyólag egy beoltott 
személynél mégis súlyos tünetek ala-
kulnának ki, a kezeléséhez használt 
gyógyszerek ugyanolyan mértékben 
lennének hatásosak, mint egy nem 
beoltott személy esetében. „Semmi-
lyen tudományos alapja nincs, hogy 
a gyógyszerek kevésbé lennének ha-
tásosak egy beoltott személynél. Az 
oltóanyag nem befolyásolja a keze-
lés kimenetelét. A hasonló álhírek 
veszélyesek, mert negatívan befo-
lyásolhatják az oltási kedvet, pedig 
jelenleg a járványügyi intézkedések 
betartása mellett az oltás a legfon-
tosabb a pandémia legyőzésében” – 
hangsúlyozta az orvosigazgató.

Nem befolyásolja a fertőzöttek kezelésének kimenetelét az oltottság
 » A hasonló 

álhírek veszélye-
sek, mert nega-
tívan befolyásol-
hatják az oltási 
kedvet.

 » Romániában 
jelenleg 386 
bölcsőde mű-
ködik, ami azt 
jelenti, hogy egy 
megyében átlag-
ban mintegy 10 
ilyen létesítmény 
van, de egyes 
megyékben en-
nél is kevesebb.

A legkisebb bölcsőde 40–50 gyereket, a legnagyobb típusú 100–110 gyereket tud fogadni a tervek alapján

ebből az összegből várhatóan 200 
bölcsőde épül. Emlékeztetett, hogy 
a bölcsődeépítés mellett a fenn-
tartásuk érdekében is intézkedtek, 
így az RMDSZ törvénytervezetet 
terjesztett be 2019-ben, amelynek 
értelmében a bölcsődék fenntartása 
nem kizárólag az önkormányzato-
kat terhelné, hanem minden ilyen 
létesítmény az oktatási miniszté-
riumtól kap úgynevezett fejpénzt 
minden gyermek után. Ennek a jog-
szabálynak a gyakorlatba ültetését 
elhalasztották, de azt akarják, hogy 
a következő tanévtől már működjön 
ez az új fi nanszírozási rendszer.

A beoltott személynél is hatásosak a gyógyszerek 




