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» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A hét folyamán vagy jövő hét elején 
kapják meg az iskolák a nyál alapú 

antigén gyorsteszteket – jelentette be 
Sorin Cîmpeanu. Az ügyvivő oktatási 
miniszter a Digi24 televíziónak hétfő 
este elmondta, pénteken írták alá a 
szerződéseket a közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjével, és az első 
szállítmány gyorsteszt a hét folyamán 
vagy legkésőbb jövő hét elején érkezik 
meg. Az Agerpres hírügynökség által 
idézett nyilatkozat szerint valamennyi 
tanulót tesztelni fogják, függetlenül at-
tól, hogy a diák megkapta-e, vagy sem 
a koronavírus elleni oltást.

Ugyanakkor továbbra sem ismert, 
ki és hol fogja elvégezni, ezért ponto-

sítást kért az oktatási minisztérium az 
egészségügyi tárcától a tanulók nyál-
ból történő gyorstesztelésének mód-
szertanát illetően. Az oktatási tárca 
többek közt annak tisztázását kéri, 
hogy a koronavírussal fertőzött ta-
nulók kiszűrését szolgáló nyáltesztek 
alkalmazhatóak-e otthon is, a szülő 
vagy törvényes gyám felügyelete mel-
lett. Abban az esetben ugyanis, ha a 
válasz pozitív, ez – a tanügyminisz-
térium illetékesei szerint – nagyon 
gördülékennyé tenné a szűrési folya-
matot és hatékonyabbá a megelőzést. 
A szaktárca arra is választ kér, hogy a 
nyálalapú Covid-tesztek iskolai alkal-
mazásához feltételként szabják-e meg 
a szülő/gyám beleegyezését. Ehhez 
ugyanis a jogszabály kiegészítésére 

és a hozzájárulási űrlap megszerkesz-
tésére lesz szükség. Ugyanakkor az is 
tisztázásra vár az oktatási minisztéri-
um szerint, hogy a kötelező nyálteszt 
minden esetben alkalmazandó-e az 
óvodások esetében is.

A tanügyi tárca arra is kitér, hogy 
az országos közegészségügyi intézet 
szerint nincs hivatalos álláspont, 
amely alátámasztaná, hogy a jelenlé-
ti oktatást 60 százalékos átoltottsági 
küszöbhöz kell kötni. A minisztérium 
hivatalos véleményt vár a közegész-
ségügyi intézettől erre a kritériumra 
vonatkozóan. Mindezek mellett az ok-
tatási tárca azt is kérte, hogy tájékoz-
tassák a diákok és tanügyi személyzet 
teszteléséhez szükséges fogyóanya-
gok beszállításának határidejéről.

Akár kétezer hamis Covid-iga-
zolást is kiállíthatott egy bűn-
szervezet, amelynek feltételezett 
tagjainál tegnap házkutatást 
tartottak a korrupcióellenes 
ügyészek Szatmár és Bihar 
megyében. Valeriu Gheorghiţă 
leszögezte, a színlelt immunizá-
lások gyakorlata az egészségügyi 
veszélyeztetésen túl Románia és 
az ország egészségügyi rendsze-
rének hitelét is rontja.

» KRÓNIKA

H amis oltási igazolványok ügyé-
ben indított nyomozást az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügy-

osztály (DNA), amelynek keretében 
a DNA nagyváradi területi irodája 
tegnap tizenhárom, Bihar és Szatmár 
megyei helyszínen tartott házkutatást. 
Az akció közül egy közintézménynél 
zajlott, a többi magánlakásokban. A 
nyomozáshoz közel álló források sze-
rint az érintett közintézmény a petei 
határátkelőhelyen május végén nyi-
tott koronavírus elleni oltópont volt, 

amely a megyei közegészségügyi igaz-
gatóság és a Szatmár Megyei Tanács 
alárendeltségébe tartozik.  A helyi 
sajtó információi szerint az ügyészek 
számos dokumentummal távoztak az 
oltópontról, ahol amúgy a John son & 
Johnson egydózisú vakcináját adtak 
be a jelentkezőknek.

A G4media.ro hírportál szerint a 
nyomozás azt követően indult, hogy 
a  hatóságok arra lettek fi gyelmesek, 
hogy a petei oltóponton kapott oltá-
si igazolvánnyal rendelkezők közül 
sokan elkapták a koronavírus-fertő-
zést, és kórházba kerültek. A portál 
a nyomozáshoz közel álló forrásokra 
hivatkozva közölte: többen is elismer-
ték, hogy oltás nélkül jutottak oltási 
bizonylathoz. A gyanú szerint a petei 
oltóponton több mint kétezer oltási 
bizonylatot hamisítottak. Az ügyészek 
2021-ben elkövetett korrupció és közo-
kirat-hamisítás ügyében vizsgálódnak. 
A feltételezett bűncselekményeket 
köztisztviselők követték el a Covid-vi-
lágjárványt kihasználva.

Az Ebihoreanul.ro helyi portál érte-
sülései szerint házkutatás zajlott töb-
bek között egy asszisztensnő lakásán 
is, aki a Bihar megyei egészségügyi 
igazgatóság alkalmazottja, a nő nagy 

valószínűséggel tagja volt a hamis Co-
vid-igazolásokat kiállító hálózatnak.

Az ügyben megszólalt tegnapi saj-
tótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă, 
a romániai oltási kampányt koordi-
náló bizottság elnöke, hangsúlyozva, 
a hamis oltási igazolványok Románia 
és az egészségügyi rendszer hitelét 
rontják. Hangsúlyozta: mélységesen 
aggasztónak tartja a „mosdókagyló-
ba öntött oltóanyagok” jelenségét, 
amelynek lényege, hogy egyesek szá-
mára a vakcina beadása nélkül állí-
tanak ki oltási igazolást. „Nemcsak 
aggaszt, hanem el is keserít ez a jelen-
ség, szégyenteljes azokra az egészség-
ügyi dolgozókra nézve, akik ilyesmit 
cselekednek vagy elősegítenek” – fo-
galmazott a katonaorvos.

Gheorghiţă aláhúzta: a lakosság 
beoltásának stratégiáját a kormány 
mellett a Legfelsőbb Védelmi Tanács 
is jóváhagyta. „Romániában tehát az 
immunizálás nemzetbiztonsági ügy. 
Aki ezt még mindig nem fogta fel, az-
zal nagy gondok vannak. Meg kell ér-
tenünk, hogy nem játszhatunk olyan 
dolgokkal, amelyek súlyosan károsít-
ják az emberek egészségét és Románia 
nemzetközi megítélését” – szögezte le 
az orvos ezredes.
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SZATMÁR ÉS BIHAR MEGYÉBEN VIZSGÁLÓDIK A KORRUPCIÓELLENES ÜGYOSZTÁLY 

Hamisították a zöldigazolásokat

Nem mind igazi. Akár kétezer hamis oltási igazolást is kiállíthattak a petei határátkelőnél működő oltóponton

VEZÉRCIKK

Igazodni valósághoz,
igazságokhoz

Üdvözlendő, ha olyan, a felnövő nemzedékek szá-
mára fontos ismereteket, témaköröket vezetnek be 
az iskolai oktatásba, amelyek eddig nem szerepel-
tek benne. Ezzel nem is lenne semmi gond, hiszen 
világunk mozgásaira óhatatlanul és körültekintően 
refl ektálnia kellene az oktatási rendszernek. Kér-
dés, hogy ezt miként teszi, mennyire gyorsan és 
könnyedén, illetve mennyire nehézkesen, amint-
hogy az is kérdés, hogy késve alkalmazkodik-e 
a változások kihívásaihoz, vagy pedig idejében. 
Szintén felvetődik: ha új elemeket iktatnak be a 
számonkérendő információk, tárgykörök sorába, 
vajon közben karcsúsítják-e a már eddig is túlzsú-
foltnak mutatkozó anyagot, vagy pedig még tovább 
terhelik a diákságot? És vajon számot vetnek-e az 
illetékesek azzal, hogy a tantervekben jócskán 
akadnak olyan ismeretek, amelyeket immár fölös-
leges mindenáron megpróbálni „legyúrni” a felnö-
vekvő nemzedékek torkán?

Az újonnan bevezetendő tárgykörök sorában 
vannak olyanok, amelyeknek „fölöttébb szükséges 
voltáról” talán sokakat nem kell meggyőzni. Ott van 
például az egészségügyi nevelés kérdése: az eff ajta 
ismereteknek jóval hangsúlyosabban kellene sze-
repelniük az oktatásban már régen, ehelyett évek 
óta megy a huzavona, és még mindig nincs kézzel-
fogható eredménye. Igazodni kellene az igazságok-
hoz. A statisztikák hosszú ideje mutatják, hogy Eu-
rópa-szerte Romániában a legtöbb a kiskorú anya, 
közben még mindig vannak, akik berzenkednek 
a szexuális felvilágosítást magában foglaló tan-
tárgy ellen – elsősorban az ortodox egyházból. Az 
egészségügyi nevelésnek azonban ettől függetlenül 
is nagy lehetne a hatósugara. Gondoljunk arra: a 
mód, ahogyan a világjárványra, az oltásokra reagál 
a társadalmunk, arra enged következtetni: az isko-
láskorúaknak is óriási szükségük lenne arra, hogy 
rendszerszerűen kapjanak érthető, használható 
felvilágosítást a vírusok, betegségek terjedéséről, a 
megelőzésről stb.

Aztán egy ideje szó van arról is, hogy olyan, szin-
tén kulcsfontosságú ismereteket vezessenek be, 
mint a pénzügyiek és jogiak, ezeket a tervek szerint 
jövő tanévtől tanítani fogják általános iskolai osztá-
lyokban. Nem is kérdés, hogy szükség van a pénz-
ügyi, jogi ismeretekre, hiszen a diákok a mindennapi 
életben nagy hasznát veszik, különös tekintettel az 
online világ kihívásaira. Sőt, azért is lényeges lenne, 
mert a diákokon keresztül el lehet érni a szülőket is, 
ugyanis amikor a mostani felnőttek jártak iskolába, 
nem szerepeltek ilyen elemek a tantervben, így so-
kan nehezen igazodnak el az információk sűrűjében. 
A mai világban egyáltalán nem árt a fi ataloknak, ha 
tájékozottak a tekintetben, hogy mondjuk, milyen 
előnyökkel, kockázatokkal jár egy hitelfelvétel, mi 
az internetes csalás, esetleg milyen veszélyeket rej-
tenek a világhálón történő pénzügyi tranzakciók.

A minap bejelentették, a középiskolai és szak-
oktatási keretterv közös törzsének részeként a 
2023–2024-es tanévtől bevezetik Romániában 
A zsidók története. A holokauszt című új tantár-
gyat. A döntésnek nyilván elsősorban politikai a 
háttere, a tantárgy „hatósugara” viszont hasznos 
lehet számunkra, kisebbségiek számára is. Amint 
a szenátus tanügyi bizottságának RMDSZ-es al-
elnöke fogalmazott, „a határozat csak egy lépés 
lesz afelé, hogy felhívjuk a fi gyelmet a különböző 
nemzeti kisebbségek vagy a többségi csoportok 
szenvedéseire, érzékenységére”. Mindez nagyon 
jól hangzik elméletben, a gyakorlati haszon viszont 
a távoli jövő zenéje. Egyelőre úgy tűnik, még arra 
is várni kell, hogy a mindennapi életben nélkülöz-
hetetlen egészségügyi, pénzügyi, jogi ismereteket 
oktassanak az iskolában, és ennek meg is legyen 
a kívánt hozadéka. Valószínűleg az sem történik 
meg egykettőre, hogy tájékozottabb, tudatosabb 
és toleránsabb irányba mozduljon el a társadalom. 
Mindeközben szerfölött üdvözlendő lenne, ha a 
kisebbségekkel szembeni toleranciát más módsze-
rekkel, más hatósugarú intézkedésekkel is meg-
próbálnák izmosítani Romániában. Szóval kihívás 
van elég, csak alkalmazkodni kellene hozzá.
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Hamarosan megérkeznek a nyáltesztek




