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• Az egészségügyi és 
oktatási minisztériu-
mok harmadik közös 
rendeletének értel-
mében nem kötelező 
részt venni a június 
2–12. közötti iskolai 
felkészítő órákon, a 
diákok szülei választ-
hattak, hogy gyere-
keik részt vesznek-e 
vagy sem a személyes 
felkészítőkön.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

Marosvásárhelyen a Bolyai 
Farkas Gimnázium idei 202 
végzőse és szüleik szava-

zással döntötték el, hogy nem jár-
nak be órákra ezentúl sem, hanem 
folytatják az online tanulást. Mátéfi  
István, a Bolyai Farkas Gimnázium 
igazgatója tájékoztatott arról, hogy 
az iskola tizenkettedikesei miért nem 
igényelték a személyes felkészítőket. 
„A tizenkettedikesek az online okta-
tást hatékonynak tartják, ellenkező 
esetben nem lehetett volna megszer-

vezni, hogy a harminc diák 
ugyanabban az időpontban 
ugyanazon az órán vegyen 
részt, és ők továbbra is vállal-
ták az online felkészítőket. A 

nyolcadikosok esetében a 32 
diákból tizenketten igényelték, hogy 
bejárjanak az iskolába. Számukra 
megszerveztük, hogy naponta három 
óra tevékenység legyen megtartva, 
vagyis hetente három román-, három 
magyar- és három matematikaóra 
9–12 között, de emellett részt vehet-
nek azokon az online tanórákon is, 
amelyeket a többieknek tartanak a 
pedagógusok” – részletezte lapunk-
nak a Bolyai gimnázium igazgatója. 
A tizenkét nyolcadikos és pedagógu-
saik jelzésekkel ellátott, padokkal 
elválasztott folyosókon jutnak el a 
tanteremig, de csak miután az iskola 

egészségügyi személyzete megmérte 
a testhőmérsékletüket és feltették a 
védőmaszkokat – az intézkedések 
minden belépőre érvényesek, ezt 
személyesen is megtapasztaltuk. 

Felelősségérzet 
és a viszontlátás öröme

Csíkszeredában másként döntöttek 
a Márton Áron Főgimnázium végző-
sei és szüleik: a 167 tizenkettedikes 
közül 164 él a személyes felkészítők 
lehetőségével – tudtuk meg Varga 
Lászlótól, a csíkszeredai főgimnázi-
um igazgatójától. „A 167 végzősből 
hárman jelezték, hogy nem óhajta-

nak részt venni ezeken a felkészítő-
kön családi okok miatt, vagyis van 
olyan idős vagy veszélyeztetett sze-
mély a környezetükben, akik miatt 
inkább lemondanak a fi zikai jelen-
létről. 164 diák jelezte, hogy részt 
vesz a tevékenységeken, amelyek 
kedden 9 órakor el is kezdődtek” – 
számolt be Varga László a Székely-
honnak. Mint elmondta, a felkészítő 
heti 8–10 órát jelent osztályonként, 

attól függ, melyik tantárgyat válasz-
tották érettségire. A Márton Áron 
Főgimnázium végzősei kiscsopor-
tokban tanulnak, azaz egyszerre 
tízen lehetnek a tanárral együtt egy 
teremben. „Minden osztály három 
csoportot alkot, eszerint állították 
össze az órarendet is. Nagy hang-
súlyt fektettünk az egészségügyi elő-
írások betartására, ezt ellenőrizte is a 
tanfelügyelőség képviselője, és min-
dent rendben talált, fennakadások 
nélkül sikerült a diákok beléptetését 
is elvégezni, egyebek közt a lázmé-
rést, maszkok kiosztását. A diákok 
rendkívül éretten és komolyan vették 
az előírásokat, sokan már maszkban 

érkeztek, pedig itt is vannak, ame-
lyeket kötelező kiosztani nekik, tehát 
nagy felelősségérzettel kezelték a 
helyzetet, ugyanakkor nem volt ne-
héz felfedezni rajtuk a viszontlátás 
örömét” – tájékoztatott bennünket a 
megváltozott oktatási körülmények-
ről Varga László.

Fontos protokoll

Az ugyancsak csíkszeredai Segítő Má-
ria Római Katolikus Gimnáziumban 
már komoly teszttel kezdődött a keddi 
nap. „Kézfertőtlenítés, védőmaszk, 
lázmérés: az előírásoknak megfelelő 
intézkedések közepette léphettek be 
kollégáink az iskola Márton Áron ut-
cai főépületébe” – jelezte megkeresé-
sünkre Tamás Levente igazgató. „Az 
iskola orvosa és egy alkalmazott jelen-
létében történik a beléptetés. A bejárat 
előtt ki vannak jelölve a várakozási 
sávok, a belépésnél sorrendben lábbe-
li- , majd kézfertőtlenítés után történik 
a lázmérés, ezután kapják meg a diá-
kok a védőmaszkokat” – részletezte 
az intézményvezető. Hozzátette, az 
épületben kiplakátolták a diákok ter-

mek szerinti beosztását: a felkészítők 
alatt egy tanuló ugyanazon tanterem 
ugyanazon padjánál foglal majd 
helyet, és remélhetőleg a vizsgán is 
ugyanott fog majd ülni. Az épületben 
a haladásirányoknak megfelelő jelzé-
sekkel látták el a folyosókat, a diákok 
pedig még múlt héten megkapták 
a következő két hét órarendjét. „A 
diákokat tájékoztattuk a kötelező 
távolság betartásáról, a szünetek 
rendjéről és a maszkviselés kötele-
zettségéről. Egyébként első nap jól 
fogadták a szabályok sokaságát.

A civil életben hosszabb ideje ér-
vényben lévő szabályokat most az 
intézményen belül is be kell tartani 

– nyilatkozta az igazgató, kiemelve, 
hogy a végzős évfolyamok reggel 
eltérő időpontokban érkeznek a tu-
multus elkerülése érdekében, továb-
bá osztályonként eltérő időpontban 
vannak az órák közötti szünetek 
is. Az intézmény vezetője jelezte, a 
Nagy Imre Általános Iskola jelenleg 
felújítás alatt áll, így az iskola vég-
zős nyolcadikos tanulói a következő 
két hétben a katolikus gimnázium-
ban fognak felkészülni a képesség-
felmérő vizsgára.

Tamás Levente úgy fogalmazott, a 
minisztérium által előzetesen beígért 
és leszállított maszkok mellé az iskola 
is beszerzett hasonló védőmaszkokat. 
Továbbá fertőtlenítőszerekből is be-
vásároltak, a városi önkormányzat jó-
voltából pedig három ózongenerátort 
és ugyanennyi digitális távhőmérőt 
kaptak, amelyekkel biztosítani tudják 
a napi fertőtlenítést és a biztonságos 
belépést. Ezekből kettőt a főépület, 
egyet pedig a Mihai Eminescu utcai 
kollégium kapott. Az iskola két „fron-
ton” készült a diákok fogadására, hi-
szen saját bentlakással is rendelkezik, 
ahol 24 diák igényelte a kollégiumi 

szolgáltatást: „El tudtuk osztani úgy a 
diákokat, hogy szinte mindenki külön 
hálóterembe kerüljön. Az étkezdében 
névvel címkézett asztala van minden-
kinek, de ott is betartjuk az ütemezést 
a torlódás elkerülése érdekében” – so-
rolta az igazgató.

Minden rendben zajlott

A korábbi évekhez képest kevesebb 
végzős diák vett részt az érettségi fel-
készítőn kedden a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziumban. Normá-
lis esetben már az iskolai program ide-
je alatt zajlik a felkészítés, illetve más 
években ebben az időszakban még a 

városban vannak az iskola bentla-
kásos diákjai is, tehát e tekintetben 
„nem is lehet összehasonlítani” ezt 
a tanévet az előzőkkel – magyarázta 
Laczkó György, a tanintézet igazga-
tója. Igaz ugyan, hogy a gimnázium 
vidéki diákjai közül is sokan bejön-
nek a városba a felkészítőkre – ki-ki 
arra, amelyik tantárgy esetében ezt 
szükségesnek érzi –, de így is csak 
a végzősök 60 százaléka jelent meg 
kedden. A vidéki diákok ezt követően 
hazautaznak, szállást egyikük sem 
kért, igaz, ezt nem is tudnák most 
biztosítani számukra, mert a bent-
lakás szobáinak nem mindegyike 
rendelkezik saját mosdóval.

A gimnáziumba megérkeztek az 
oktatási minisztérium által biztosí-
tott maszkok, illetve kaptak a megyei 
tanácstól is, tehát van bőven, de nem 
igazán volt szükség rájuk, ugyanis azt 
tapasztalták, hogy a diákok többsége 
otthonról hozott magával maszkot. 
Minden rendben zajlott, az előírások-
nak megfelelően a doktornők lázat 
mértek a bejáratnál, nem történt sem-
milyen fennakadás – tájékoztatott a 
Tamási Áron Gimnázium igazgatója.
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Maszkkal, de legalább együtt
Szigorú egészségügyi előírásokat kell betartaniuk az iskoláknak a következő napokban

Csak 12 nyolcadikos és tanáraik 
járnak be a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnáziumba a 
következő napokban 

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Szigorúak az egészségügyi előírások
Az egészségügyi előírásoknak megfelelően minden személynek, aki belép 
egy tanintézmény területére, meg kell mérni a testhőmérsékletét, amelynek 
37,3 Celsius-fok alatti értéknek kell lennie. Továbbá egyértelműen kijelölt 

útvonalon közlekedhetnek a diákok az udvar és az osztályterem között, 
belépéskor védőmaszkot biztosítanak számukra, valamint fertőtlenítőszer-
rel átitatott lábtörlőnek és kézfertőtlenítőnek is kell lennie az ajtóban. A 
mosdókat állandó jelleggel szappannal, kézfertőtlenítővel és papírtörlővel 
kell ellátni. A különböző csoportokat külön engedik ki szünetre, hogy elke-
rüljék a találkozást a többi diákkal. Az osztálytermeket úgy kell berendezni, 
hogy meglegyen a diákok és tanárok között is a két méter távolság, illetve 
előre el kell készíteni az osztály ülésrendjét, és a diákok legtöbb négy órát 
töltenek naponta az iskolában. Az elhasznált védőmaszkokat külön gyűjtik, 
és távozáskor kapnak egy újat – szögezi le az egészségügyi és az oktatási 
minisztériumok közös rendelete.




