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Aránytalanságok,
„iskolapéldák”

Kevés olyan szelete van jelenleg a romániai minden-
napi életnek, amit ne hatna át a járvány kapcsán, 
pontosabban a hatóságok inkompetens módon, 
következetlenül, összevissza hozott intézkedései 
miatt kialakult káosz. Senki sem csodálkozik már 
azon, hogy ez alól nem képez kivételt a tanügyre, az 
iskolák bezárására vonatkozó rendelkezéssorozat. 
Ki érti, miért is kellett két hétig tartó kényszervaká-
cióra küldeni az iskolásokat? Nincs kézenfekvő, lo-
gikus magyarázat arra, hogy ha már a hatóságok a 
tanintézeteket tekintik az első számú járványgócnak 
– merthogy egy hete azokat zárták be elsőként az 
egyre fenyegetőbbnek tűnő helyzetben –, miért nem 
lehetett távoktatást elrendelni.

Nem beszélve az immár szokásos következetlen-
ségről. Korábban meggondolatlanul, de szentenci-
aszerűen jelentették ki a döntéshozók: „ha majd 
nagymértékben terjed a fertőzés, utolsóként zár-
juk be az iskolákat”. Hát nem így lett, az utolsóból 
első lett. A következetlenség másik iskolapéldája, 
hogy a rendelkezések előbb arról szóltak, a magán 
oktatási intézmények diákjainak nem kell kény-
szervakációra menniük, aztán hirtelen mégiscsak 
változtattak a szabályon, így a magánóvodákban 
és -iskolákban is szünetel a személyes részvételű 
oktatás, de az online tanítást nem tiltják meg szá-
mukra. Tehát míg az állami iskolák diákjai vakáción 
vannak, a magániskolákba járókat távoktathat-
ják pedagógusaik. Akárcsak annyi más romániai 
rendelkezés kapcsán, itt is óhatatlanul eszünkbe 
juthat George Orwell híres szatirikus fabulájának 
szállóigévé vált mondata, miszerint: „minden ál-
lat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többi-
nél…” A pandémia hozta nemkívánatos helyzetek 
csak növelték, és a jelek szerint most is gyarapítják 
az amúgy is létező aránytalanságok, törésvonalak 
számát az oktatás területén is.

Mindeközben napnál világosabb, hogy a bő más-
fél éve tartó világjárvány okozta összevisszaság, az 
online oktatás buktatói, a romániai tanügy régóta 
akut rákfenéi, a felszereltség hiánya miatt renge-
tegen vannak, akik jócskán lemaradtak, lemarad-
nak tanulmányaikkal. Vajon a döntéshozók tovább 
mélyítenék ezeket a hiányosságokat? Mennyire le-
het jogos az a sokakban felmerülő gondolat, hogy 
műveletlen, tanulatlan tömegekre van szüksége a 
mindenkori hatalomnak, hogy könnyebben irányít-
hasson és manipulálhasson?

Bár a pandémia kezdete óta számos kimutatás 
született már, ami azt támasztja alá, hogy Romá-
niában összességében véve nem tett jót az online-
ba kényszerülés a tanulmányi eredményeknek, a 
távoktatás logikusan nézve azért mégiscsak jobb 
lenne, mint a tanulás szüneteltetése. Még akkor is, 
ha tudjuk, hogy a vidéki iskolák diákjainak jelentős 
hányada ma sem rendelkezik táblagépekkel, lapto-
pokkal vagy internet-hozzáféréssel, sőt sok helyen 
még áram sincsen. Úgy tűnik, az aránytalanságok 
nemhogy megszűnnének, de tovább mélyülnek. 
Az összkép azt mutatja: Romániában él a legtöbb 
funkcionális analfabéta, itt hagyják el a legtöbben 
idejekorán az iskolát, nálunk van a legtöbb kiskorú 
leányanya és a többi. Kullogunk a sor végén.

De legalább következetlenségben és aránytalan-
ságban nagyon jók vagyunk.

VEZÉRCIKK

Fizetésképtelenné vált a temes-
vári távhőszolgáltató, amely 
előtt tegnap elzárták a gázcsa-
pokat, így több mint ötvenezer 
lakásban, kórházakban, isko-
lákban nincs fűtés, meleg víz. 
Dominic Fritz polgármester 
segítségért kiált.

» PÁVA ADORJÁN

B ekövetkezett, amitől Temesvár 
önkormányzata, több tízezer 
lakos és közintézmények, töb-

bek között iskolák és kórházak vezetői 
tartottak: tegnaptól megszűnt a táv-
hő- és melegvíz-szolgáltatás a bánsági 
nagyvárosban. A Colterm szolgáltató 
ugyanis hivatalosan fi zetésképtelenné 
vált felhalmozott adósságai miatt, a 
Delgaz és az E.On pedig elzárta a gáz-
csapot. „Ez azt jelenti, hogy körülbelül 
50 ezer háztartás fűtés nélkül marad, 
és ami még rosszabb: a kórházakban 
sem lesz fűtés és meleg víz. Kéréssel 
fordulok valamennyi romániai gáz-
szolgáltatóhoz, hogy segítsen rajtunk” 
– nyilatkozta tegnapi sajtótájékozta-
tóján Dominic Fritz polgármester. Az 
elöljáró kivételként említette a Victor 
Babeș-kórházat és az Odobescu-szü-
lészetet, amelyek saját hőközponttal 
rendelkeznek.

Fritz kijelentette: a Coltermnek – 
amelyet tegnap nyilvánított fi zetés-
képtelenné a törvényszék, élére pedig 
csődbiztost neveztek ki – jelenleg 
nincs földgázszolgáltatója olyan kö-
rülmények között, hogy egész Európa 
gázválsággal küzd. Elmondása szerint 
megpróbálnak legalább kis mennyi-
ségre szerződést kötni, közben pedig 
széntüzelésre áttérni. Utóbbi tekin-
tetében ellátást igényeltek az állami 

tartalékokból, de ezt csak sürgősségi 
rendelettel lehet engedélyezni, ideig-
lenes, ügyvezető kormány pedig ezt 
nem teheti meg. „Tudom, hogy pusztí-
tó erejű hír ez sok temesvári számára, 
azoknak, akik a kórházakban szen-
vednek, orvosoknak, ápolóknak, akik 
amúgy is kimerültek. Mindent megte-
szünk azért, hogy túllépjünk ezen az 
időszakon, és a lehető leggyorsabban 
újraindíthassuk a távhőszolgáltatást 
Temesváron” – közölte az elöljáró.

A bánsági város polgármestere sze-
rint jelenleg is tárgyalásokat folytatnak 
gázszolgáltatókkal. Hangsúlyozta: a 
leendő árat három forrásból kell fedez-
ni: a lakosság által, illetve helyi és álla-
mi költségvetésből, miközben jelenleg 
csak az első két pillér „áll”. „Ilyen árak 
közepette nem lehet a harmadik, az 
állami forrás nélkül megoldást talál-
ni. Egyetlen olyan forgatókönyv sincs, 
amely szerint a távhőszolgáltatók túl-
élhetnek jelentős kormánytámogatás 
nélkül” – szögezte le Fritz. Az elöljáró 
a gigakalória árának megduplázását 
javasolja Temesváron, ahol elmondá-

sa szerint a Colterm azért halmozott 
fel óriási adósságokat – több mint 320 
millió lejt –, mert eddig jóval az előál-
lítási áron alul biztosította a szolgálta-
tást. Az elmúlt egy évben – mióta Fritz 
átvette a város vezetését – nekiláttak 
az adósság visszafi zetésének. Hozzá-
tette: csak ebben az évben 137 millió 
lejt fi zetett a város a szolgáltatónak. 
Az összegből két iskolát lehetett vol-
na felépíteni. Megjegyezte: nem lehet 
a végtelenségig fenntartani ilyen mó-
don a rendszert, a távhőszolgáltató 
önkormányzati fi nanszírozásával a 
város jövőjét élik fel. Azt is hozzátette: 
hogy az egyik gázszolgáltató 80 mil-
lió lej kifi zetéséhez kötötte a gázcsap 
megnyitását. Ennyi pénzt pedig a vá-
ros nem tud előteremteni. Dominic 
Fritz elmondta: a temesvári Románia 
második legnagyobb távhőszolgáltató 
rendszere a bukaresti után. Úgy vélte: 
az energiaárak megemelkedése miatt 
egyetlen más romániai nagyvárosban 
sem tudják csak a lakossággal és az 
önkormányzatokkal kifi zettetni a téli 
távhőszolgáltatásokat.
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FŰTÉS NÉLKÜL MARADTAK A KÓRHÁZAK, ISKOLÁK ÉS ÖTVENEZER HÁZTARTÁS

„Szibéria” Temesváron
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Hűlt helye. Rengetegen távhő nélkül maradtak Temesváron

» HAJNAL CSILLA

A szülőknek nincs lehetőségük a 
kéthetes kényszervakáció idejére 

gyerekfelügyeleti szabadságot kérni. 
Az ígéretek ellenére az iskolákat és 
óvodákat zárták be elsőként a súlyos-
bodó járványhelyzetben. Igaz, nem 
online tanrendre tértek át egyelőre, 
„csak” kényszervakációt rendeltek el. 
Ezen a héten az óvodásoknak és kisis-
kolásoknak amúgy is járt volna az őszi 
szünet, ötödik osztálytól felfelé viszont 
már nem; a következő hét azonban 
minden tanulónak kényszervakációt 

jelent. Az oktatási minisztériumnak 
legkésőbb november 5-éig módosíta-
nia kell a tanév szerkezetét a pótlás 
érdekében. A korlátozásokat elrende-
lő kormányrendelet arról szól, hogy 
a gyerekfelügyeletre ugyanazokat a 
jogosultságokat meg fogják kapni a 
szülők, amikor bezárnak az iskolák, 
mint az elmúlt időszakban, de ez a 
két hét kényszervakáció nincs benne 
– tudtuk meg Csép Éva Andreától, az 
RMDSZ szociális és családügyekért fe-
lelős parlamenti képviselőjétől. Mivel 
nincs kormány, sürgősségi kormány-
rendeletet sem tud kiadni, tehát nem 

tudják módosítani sem – fogalmazott 
a képviselő.

Közben Sorin Cîmpeanu oktatási mi-
niszter tegnap bejelentette: január első 
felében pótolják be az állami oktatási 
intézményekben az október 25-étől el-
rendelt kéthetes kényszervakációt. Kö-
zölte, a 2022-es év első hónapjában fi -
zikai jelenléttel folyik majd az oktatás. 
Január 3–14. között a középiskolai és 
általános iskolás osztályok, míg 10 és 
14-e között az elemista diákok fogják 
bepótolni a kiesést. Szerinte azonban 
megtörténhet, hogy november 8.án 
távoktatással folytatódik a tanítás.

Januárban pótolják a kényszervakációt




