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• Ismét közös egyez-
tetés zajlott az orszá-
gos szülői szervezetek 
képviselői – köztük a 
Magyar Szülők Szö-
vetségének képvise-
lői – és az oktatási 
minisztérium bizott-
sága között az őszi 
tanévkezdés lehetsé-
ges változatairól. A 
magyar szülők javas-
latára az is bekerült 
a kidolgozásra váró 
módszertanba, hogy a 
helyi önkormányzatok 
dönthessenek az is-
kolakezdésről a három 
forgatókönyv közül. 

H A J N A L  C S I L L A

A koronavírus-járvány miatt 
előzetes egyeztetések ered-
ményeként dolgozta ki az 

oktatási minisztérium bizottsága és 
a Szülői Szervezetek Országos Szö-
vetsége azt a három lehetséges for-
gatókönyvet, amelyek közül egyik 
megvalósulhat a szeptemberi tan-
évkezdéskor. Az első változat sze-
rint minden diák személyesen részt 
vesz az órákon az osztálytermek-
ben. A második szerint az osztályok 

fele jár be az iskolába, a másik fele 
pedig otthonról, online vesz részt 
az órákon, és a csoportok kétheten-
te váltják egymást a tanteremben. 
A harmadik változat a szükségál-
lapot ismételt bevezetésekor lépne 
érvénybe: kizárólag online zajlana 
az oktatás. 

Szerephez jutó 
önkormányzatok

A szülői szervezetek szövetsége 
és az oktatási szakbizottság kép-
viselői kedden ismét egyeztettek 
Bukarestben a tanévkezdés körül 
körvonalazódó forgatókönyvekről. 
Az egyeztetés részleteiről Csíky 
Csengele, a Magyar Szülők Szövet-
ségének (MSZSZ) elnöke tájékoztat-

ta a Székelyhont. Az általa képviselt 
szervezet javaslatára megállapodás 
született arról, hogy a helyi önkor-
mányzatok maguk dönthessék el, 
milyen forgatókönyv szerint kez-
dődjön meg a tanév a település isko-
láiban a járványhelyzettől függően, 
megteremtve a biztonságos oktatás 
feltételeit. Az óvodák és bölcsődék 
helyzetéről azért nem beszéltek a 
bizottsággal, mert ezek az intéz-
mények már szinte egy hónapja az 
önkormányzatok döntései alapján 
működnek, és fogadják a gyerekeket 
a nyári szünidőben.

Alapkészségek elsajátítása

Egyezség született arról is, hogy 
az előkészítősök, az elsősök és a 

másodikosok fi zikai jelenléte elen-
gedhetetlen abban az esetben is, 
ha a tanévkezdés második vagy 
harmadik forgatókönyve lép élet-
be. A legkisebb évfolyamok tanulói 
akkor is járnának iskolába, ha a 
felsőbb osztályosok otthon marad-
nak, ugyanis az alapkészségeket 
– írást, olvasást, számolást – na-
gyon nehéz online oktatás révén el-
sajátítani, és a kisebbek a digitális 
eszközöket sem tudják még kezelni. 
Továbbá szó volt az országos vizs-
gák – érettségi, képességfelmérő 

stb. – módszertanának leszögezé-
séről is, hiszen senkinek nem jó, ha 
ez folyamatosan változik – fejtette 
ki Csíky Csengele. „Állandó és jól 
működő kommunikáció zajlik a 
szakbizottsággal, hiszen előzetes 
egyeztetések eredménye volt az is, 
hogy milyen lehetséges forgató-
könyvek jöhetnek számításba az 
őszi tanévkezdéskor. Augusztus-
ban készül el ezeknek a részletes 
kidolgozása, háttérmódszertana, 
és akkor jöhetnének számításba a 
helyi, illetve megyei önkormány-
zatok döntései is” – magyarázta az 
MSZSZ elnöke.

Az online oktatásról

A magyar szülői közösség legna-
gyobb része elutasítja a forgató-
könyv harmadik, borúlátó változa-
tát, azaz az online oktatás címszó 
alatt megvalósuló, digitális esz-
közök használatával törté-
nő hagyományos oktatást. 
„Mindannyian azt szeret-
nénk, hogy visszatérjünk a 
fi zikai jelenléthez az isko-
lákban, de nem bújhatunk 
az ujjunk mögé, szembe kell 
néznünk a helyzettel, és a 
forgatókönyvek valamelyi-
két fi gyelembe kell vennünk. 
Viszont azt tudjuk, hogy az eddig 
megvalósult online oktatásnak 
kevés köze van a valódi online ta-
nuláshoz” – tolmácsolta több ezer 
szülő véleményét Csíky Csengele. 
Az oktatási minisztérium elkezdte 
ugyan ezer pedagógus képzését on-
line oktatás témában, de ez nagyon 
kevés, hiszen az országban mint-
egy 500 ezer pedagógus van – tette 
hozzá a magyar szülők képviselője.

A N T A L  E R I K A

A kezdeményezők a befejezetlen 
téglaépítménynek egy újabb ren-

deltetést akartak adni, lelket lehelni 
belé, újabb, támogatói téglák hozzá-
adásával befejezni azt. A háromszin-
tessé alakított épület legfelső emele-
tén egy stúdiót rendeztek be, akárcsak 
a földszinten, ahol előadásokat, be-
mutatókat tartottak. A középső szint a 
workshopok, szakmai képzések hely-
színe volt. Az épületben ugyanakkor 
a tánc mellett minden olyan kortárs 

művészetnek is helyet adtak, például 
képzőművészetnek, zenének, szín-
háznak, amely a dinamikáról, moz-
gásról szólt. Az új társulat fenntartása 
már induláskor kétséges volt, András 
Lóránt már akkor arról beszélt, hogy 
amennyiben az önkormányzat nem 
áll melléjük, a megnyitó után kényte-
lenek lesznek bezárni, ugyanis hideg-
ben nem tudnak dolgozni. Az önkor-
mányzattól csupán ígéretet kaptak, 
támogatást nem. Az anyagi hátteret 
a társulatvezető húga, András Tünde 
biztosította saját vállalkozása, illetve 
emberi hozzáállása révén. A társulat 
szakmai vezetője, Kovács Levente 

rendező, aki részt vett a 2015. októ-
beri induláson, elmondta, az utóbbi 
150 esztendőben a színházművészet 
támogatottsága szinte semmit nem 
változott. „Mindig voltak hőskorok az 
erdélyi színjátszásban, amikor ilyen 
szent őrültek vállalták, hogy mostoha 
körülmények között küzdenek azért, 
hogy a tervük ne csak egy romantikus 
ábránd maradjon” – fogalmazott öt 

évvel ezelőtt Kovács Levente, akinek 
sajnos igaza lett, a társulat megszűnt.

Nem volt támogató

Annak ellenére, hogy folyamatosan 
keresték a támogatókat, egy intéz-
mény sem vállalta a táncszínház hát-
tértámogatását. A közönség szerette, 
stabil nézőközönséget sikerült maga 

köré építenie a társulatnak, amely a 
város kulturális életét gazdagította. 
Bár a társulatvezető többször is meg-
fogalmazta, hogy „létrejött a társu-
lat, működik, de vannak olyan dol-
gok, amelyek minket meghaladnak”, 
és bízott abban, hogy nem kény-
szerül a művészi tevékeny-
ség felfüggesztésére, most 
mégis az történt. Napokon 
át az András Lóránt Társu-
lat által használt kellékek 
– bútorok, ruhák, hasz-
nálati eszközök, műszaki 
felszerelések – kiárusításának 
lehettek tanúi a Facebook-követők, 
ahogy a társulat megszűnéséről is ott 
értesültek. Megkeresésünkre András 
Lóránt nem kívánt nyilatkozni.

Hazahoznák a döntés jogát
Később derül ki, hogy a helyi önkormányzatok dönthetnek-e az iskolakezdés formájáról

Maszk és távolságtartás 
az osztályteremben. 
Új körülményekhez kell 
alkalmazkodni 

▴  FOTÓ: ROSTÁS SZABOLCS

András Lóránt társulatalapító folyamatosan kérte 
a segítséget a táncszínház fenntartásához, 
de sehonnan nem kapott háttértámogatást 

◂  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

Háttértámogatás hiányában megszűnt az András Lóránt Társulat
• Több mint öt év után megszűnt az András Lóránt Tár-
sulat. A marosvásárhelyi táncszínház 2014-ben alakult, 
egy év turnézás után, 2015 őszén állandó helyszínén, 
az 1930-as években épült egykori Knöpfler Vilmos (ma 
Brăila) utcai zsinagógában kezdte meg tevékenységét, 
ahol a társulatvezető András Lóránt egy Tánc és kortárs 
művészetek háza nevű projekt megvalósításába kezdett.




