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Immár az oktatási intézmények 
túlnyomó többségében lehetsé-
gessé vált a fi zikai jelenlét, mivel 
a 3 ezrelék alatti fertőzöttségi 
rátájú településeken már nem 
feltétel a személyzet legalább 
hatvanszázalékos átoltottsága. 
A diákok nyáltesztelését – el-
méletileg e héttől – az oktatási 
intézményekben és otthon is el 
lehet végezni.

» KRÓNIKA

M ától összesen 16 120 taninté-
zetben, azaz az intézmények 
90 százalékában lehet jelen-

léti oktatás. Ezekbe az iskolákba és 
óvodákba összesen több mint 2 600 
000 gyerek jár. A fennmaradó 1792 
tanintézetben továbbra is online 
oktatás zajlik – közölte hétvégén az 
oktatási tárca. A fi zikai jelenlét an-
nak köszönhetően vált lehetségessé 
immár az oktatási intézmények túl-
nyomó többségében, hogy az Orszá-
gos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) 
elfogadta pénteken azt a határoza-

tot, amellyel felhatalmazza az egész-
ségügyi és oktatási minisztériumot a 
tanintézetek működését szabályozó 
közös rendelet módosítására. A mó-
dosítás értelmében mától engedé-
lyezett a jelenléti oktatás a 3 ezrelék 
alatti fertőzöttségi rátájú települések 
valamennyi iskolájában és óvodájá-
ban, a tanintézetek személyzetének 
átoltottságától függetlenül.

A CNSU ezzel megerősítette azt a 
döntést, amelyet Sorin Cîmpeanu 
oktatási miniszter jelentett be csü-
törtökön este. A tárcavezető közlése 
szerint továbbra is a pénteki fer-
tőzöttségi mutatók alapján szüle-
tik döntés arról, hogy a következő 
héten milyen formában kezdődik 
az oktatás a tanintézetekben. Mint 
ismeretes, a kéthetes kényszerva-
kációt követően a tanári kar átol-
tottsági szintjétől tették függővé a 
hatóságok, hogy november 8-ától 
visszatérhetnek-e a padokba a di-
ákok, vagy online folytatják a tan-
évet. Ennek megfelelően azokban 
a tanintézetekben engedélyezték a 
jelenléti oktatást, ahol a tanári kar 
legalább 60 százaléka be van oltva, 
az ennél kisebb immunizációs szin-
tű iskolákban távoktatásra tértek át.

Cîmpeanu csütörtökön közölte azt 
is, hogy a diákok nyáltesztelését e 
héttől az oktatási intézményekben 
és otthon is el lehet végezni, erről va-
lamennyi iskola és óvoda külön-kü-
lön dönthet. A tárcavezető szerint a 
tesztelés nem kötelező, ám szeretné, 
ha ezt széles körben alkalmaznák. 
Az oktatási tárca vezetője elmondta, 
ha az iskolában zajlik a tesztelés, a 
szülőnek ki kell töltenie egy hozzájá-
rulási nyilatkozatot. Ha otthon tesz-
telik a gyereket, a szülőnek írásban 
vagy e-mailben kell tájékoztatnia az 
eredményről a tanítót, az osztályfő-
nököt vagy az iskola által erre kijelölt 
személyt. Mivel hetente két alkalom-
mal kell elvégezni a szűrést, min-
den gyermek kézhez kap előző hét 
péntekén két darab antigén gyors-
tesztet. Ha a szűrés az iskola dön-
tése alapján a tanintézetben zajlik, 
de a szülő nem adja hozzájárulását 
a gyermek teszteléséhez, elvégez-
hetik a tesztet otthon – magyarázta 
a miniszter. Ha a gyorsteszt pozitív 
eredményt mutat, a PCR-tesztnek 
azonban negatív lesz az eredménye, 
a gyerek visszatérhet az iskolába. Ha 
azonban a PCR-tesztet nem végzik 
el, vagy elvégzik, és az megerősíti a 

MA MEGNYÍLHATTAK A KAPUK A 3 EZRELÉK ALATTI FERTŐZÖTTSÉGI RÁTÁJÚ TELEPÜLÉSEK VALAMENNYI ISKOLÁJÁBAN ÉS ÓVODÁJÁBAN

Kilencvenszázalékos jelenléti oktatás

A romos állapotban lévő tamáshidai templom az Alföld egyik legjelentősebb Árpád-kori építészeti emléke

pozitív eredményt, a tanulónak 14 
napra otthon kell maradnia – is-
mertette az eljárást Cîmpeanu. A 
tárcavezető ugyanakkor felkérte a 
szülőket, hogy legyenek felelősek, 
és közöljék időben és pontosan az 
eredményeket. Kérdésre válaszolva 
a miniszter azt is elmondta, hogy a 
most kezdődött hét elején kapják 
meg az iskolák a nyálalapú antigén 
gyorsteszteket.

A diákok rendszeres tesztelésé-
nek megkezdését a minisztériu-
mok közötti felelősségáthárítás is 
hátráltatta eddig, mivel az egész-
ségügyi tárca az oktatási minisz-
tériumra bízta, miként szervezi 
meg a több mint hárommillió diák 
koronavírus-szűrését. Közben a pe-
dagógus-szakszervezetek tiltakozó 
akciókat helyeztek kilátásba, mert 
szerintük nem lehet a tanítók és 
tanárok feladatává tenni a diákok 
heti kétszeres tesztelését. A CNSU 
még október elején jóváhagyta a 
diákok szűrésére használt 70 millió 
koronavírus-nyálteszt beszerzését, 
a közbeszerzési eljárás elhúzódása 
miatt azonban ezek leghamarabb 
csak a napokban érkezhetnek meg 
az iskolákba.

» Ha az isko-
lában zajlik a 
nyáltesztelés, 
a szülőnek ki 
kell töltenie egy 
hozzájárulási 
nyilatkozatot. Ha 
otthon tesztelik 
a gyereket, a 
szülőnek írásban 
vagy e-mailben 
kell tájékoztatnia 
az eredményről 
a tanítót, az 
osztályfőnököt 
vagy az iskola 
által erre kĳ elölt 
személyt.

» KRÓNIKA

E lkezdődtek a Bihar megyei Ta-
máshida templomszentélyének 

falkorona-megerősítési munkála-
tai. A műemlék magyar kormány-
zati finanszírozással, a Határon 
túli Árpád-kori templomok mű-
emlék-helyreállítási program ke-
retében újul meg. „A magyar–ro-
mán határ közelében, méltatlan 
állapotban lévő templomrom az 
Alföld egyik legjelentősebb Ár-
pád-kori építészeti emléke. Ma is 
áll impozáns méretű nyugati tornya 
és az egykori főszentély, melynek 
boltozata a beomlással fenyeget” 
– hívta fel a figyelmet honlapján 
a Teleki László Alapítvány. A Kár-
pát-medencében számos műem-
lék-felújítási munkálatot felügyelő 
szakmai szervezet emlékeztetett, 
hogy a jelenleg kis Bihar megyei 
település egykor jelentős lehetett, 
a 13. században „megerősített né-
met városként” említették, majd 

a Rátold nemzetség birtoka volt, 
még országgyűléseket is tartottak 
itt. A falut jelenleg zömében romá-
nok lakják, a 2011-es népszámlálás 
adatai szerint a körülbelül 1200 la-
kosból csupán 138 magyar. A szak-
emberek szerint középkori, román 
stílusú templomának romjai is a te-
lepülés egykori fontosságát jelzik, 
ma is áll impozáns méretű nyuga-
ti tornya és az egykori főszentély. 
„A templom mindhárom szentélye 
félköríves lehetett, ezek közül ma 
csak a kiugró főszentély áll, meg-
őrizve téglaboltozatát. A nyugati 
rész összetett kialakítású volt: kö-
zépen robusztus torony magaso-
dik, melynek ma is áll öt emelete” 
– olvasható a Teleki László Alapít-
vány leírásában. Mint írták, mivel 
a templom egykori főszentélyének 
boltozata beomlással fenyegetett, 
kezdődtek a falkorona megerősítési 
munkálatai. A munkálatok magyar 
kormányzati finanszírozással, az 
alapítvány által lebonyolított Ha-

táron túli Árpád-kori templomok 
műemlék-helyreállítási program 
keretében zajlanak. Tamáshida a 

Fekete-Körös partján, az Arad felő-
li megyehatár közvetlen közelében 
található.

Megmenekülhet Tamáshida méltatlanul elfeledett Árpád-kori temploma 
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