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Kevés a hely, sok a diák
Többek maradhatnak bentlakási hely nélkül a járványügyi korlátozások miatt

ISZLAI KATALIN

M indössze egy hét maradt 
hátra a tanévkezdésig, ám 
ennek részletei körül még 

mindig hatalmas bizonytalanság 
uralkodik. Az iskolakezdés módjáról 
csak ezen a héten döntenek, így a di-
ákok bentlakásokba való elosztása 
is nehézkessé vált, főleg úgy, hogy 
a járványhelyzet miatt kevesebb ta-
nulót fogadhatnak. Ettől eltekintve 
néhány oktatási intézményben már 
beteltek a helyek, máshol még vár-
nak a helyzet tisztázására, de az már 
most látszik, hogy lesznek olyanok, 
akiknek nem jut kollégiumi hely. 
Az egyik csíkszeredai középisko-
la kilencedik osztályába vidékről 
bejutott kilencedikes tanuló szülei 
például megkeresésünkre azt mond-
ták, alig több mint egy héttel az is-
kolakezdés előtt fogalmuk sincs, 
hogy mit tehetnének. „Forgató-
könyvként az is megfordult a fejünk-
ben, hogy rokonokhoz kérezkedne 
be lányunk egy ideig, vagy lakást 
bérelnénk számára. Az első lehető-
ség egy-két hétig talán még működ-
hetne, ám nem akarunk senkinek a 
terhére lenni. A lakásbérlésről azon-
ban gyorsan le kellett mondanunk, 
miután kiderült, milyen horribilis 
árakat kérnek egy garzonlakásért 
Csíkszeredában” – sorolta az édes-
anya, aki nem tartja jó megoldás-
nak azt sem, hogy lánya naponta 
ingázzon hatvan kilométert, hiszen 
rendkívül rossz a tömegközlekedési 
összeköttetés.

A követendő szabályok

Hargita megyében 19 iskola rendel-
kezik bentlakással Demeter Levente 
főtanfelügyelő szerint, ezek közül 
többen is jelezték feléjük, hogy nem 
tudnak minden kollégiumi szobát 
igénylő diákot elszállásolni a jár-
ványhelyzet miatt. Mint a tanfel-
ügyelő érdeklődésünkre kifejtette, 
az egészségügyi és a tanügyminisz-
térium közösen kiadott szabályzója 
szerint amennyiben van rá mód, 
egy szobában egy diákot kell elszál-
lásolni, és ha ez nem lehetséges, 
akkor az ágyakat egymástól egy-
méteres távolságra kell elhelyezni. 
További szempont, hogy egy szo-
bában lehetőleg ugyanannak az 
osztálynak a tagjai tartózkodjanak. 
Hozzátette, arról nincs adatuk, hogy 
melyik iskola pontosan hány diákot 
és milyen módon tud fogadni, erről 
az oktatási intézmények döntenek 

a rendelkezésükre álló felület függ-
vényében. „Lesznek problémák, és 
nem tudom, hogy az iskolák a helyi 
hatóságokkal karöltve milyen meg-
oldásokat tudnak találni, ezt ők kell 
megmondják. Reménykedünk, hogy 
minél több diákot el tudnak szállá-
solni, mert sok esetben ingázással 
sem lehet megoldani a bentlakás-
ban elhelyezni nem tudott diákok 
helyzetét, mivel számottevő távol-
ságokból jönnek. Mi megyeszinten 

nem tudunk megoldást adni arra, 
hogy mi lesz a bentlakást nem ka-
pott diákokkal, ezt az iskolák kell 
megoldják” – adott eléggé kilúgo-
zott, korántsem megnyugtató vá-
laszt a tanügyi hálózat megyei első 
embere. Ennek fényében oktatási 
intézményektől érdeklődtünk azzal 
kapcsolatosan, hogy miként birkóz-
nak meg a kialakult helyzettel.

Már beteltek a helyek

A csíkszeredai Kós Károly Építőipa-
ri Szakközépiskola bentlakása saját 
tanulói mellett a szomszédságában 
lévő másik két szakközépiskola, 
a Venczel József és a Kájoni János 
diákjainak is szálláslehetőséget 
nyújt. Két kollégiumi épületük van, 
egyikben a lányokat, a másikban 
a fi úkat szállásolják el, a helyek 
azonban már mindkettőben betel-
tek – árulta el megkeresésünkre 

Szén János igazgatót. Mint részle-
tezte, szeptember elsejétől kezdő-
dött el az iratkozás a bentlakásba, 
amelyet átrendeztek annak meg-
felelően, hogy biztosítani tudják 
az egyméteres távolságot az ágyak 
között. Így mintegy 80 fi únak és 80 
lánynak tudtak helyet biztosítani, 
és az érdeklődők többségének jóvá 
is hagyták a kérelmét, ám aki ezu-
tán szeretne kollégiumi szobát igé-
nyelni, már nem fog találni. 

A csíkszeredai Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium kollégiu-
ma eddig 140 férőhellyel működött, 
az idei tanévtől azonban ők is keve-
sebb helyet tudnak biztosítani a di-
ákok számára – tudtuk meg Tamás 
Levente igazgatótól. Mint mondta, 
az ajánlásoknak megfelelően, a tá-
volságtartási szabályok tiszteletben 
tartásával rendezték át a bútorzatot a 
szobákban, biztosítva az egyméteres 
távolságot az ágyak között. „Valami-
vel kevesebb ezáltal a kapacitás, és 
a helyek mind be is teltek, ugyanis 
még a július közepi beiratkozáskor 
megtörtént a kérések elbírálása. Az-
óta nagyon sokan érdeklődtek, de 
nem tudtuk kiszolgálni az igénye-
ket. Arra törekedtünk, hogy saját 
diákjainkat mind elszállásoljuk, és 
fogadtunk tanulókat más oktatási 
intézményekből is, de tovább nem 
tudjuk emelni a férőhelyek számát. 
Az látszik, hogy jóval magasabb az 

igénylők száma, mint ahány helyet 
biztosítani tudunk” – részletezte az 
igazgató. Hozzátette, az a javaslat, 
hogy csak két diák legyen egy bent-
lakási szobában, kivitelezhetetlen 
lenne, mivel abban az esetben na-
gyon le kellene csökkenteni a helyek 
számát. Meglátása szerint az sem 
megoldás, hogy sok diák ingázzon, 
hiszen a tömegközlekedési eszkö-
zökön is magas a fertőzésveszély. 
Zárásként arra is kitért, hogy a 130 
tanulóval működő kollégiumban 
az előírások teljesítése így is óriási 
többletmunkával fog járni, amit a 
jelenlegi személyzettel lehetetlen 
teljesíteni. A kollégium és a gimnázi-
um esetében is kisegítő személyzetre 
volna szükség, hogy a járványügyi 
helyzet kihívásaira megnyugtató 
megoldásokkal tudjanak válaszolni.

Betartják a törvényt: tesztelnek

A szintén csíkszeredai Márton 
Áron Tehetséggondozó Központban 
(MÁTK) ebben a tanévben legtöbb 72 
diákot (ebből új kollégista 20 fő) tud-
nak elszállásolni a működtető FK 
Csíkszereda weboldalán közzétett 
adatok szerint. Az intézmény egyik 
feltétele a 14 naponta csoportosan 
elvégzett, kötelező RT-PCR-teszt 
(orr- és garatváladékból egyaránt), 
ennek hiányában nem lehet belépni 
a MÁTK udvarába. Az első tesztelést 
várhatóan szerdán tartják a kollégi-
umnál. A teszteket a MÁTK működ-
tetője végezteti, és ezek költségét a 
páratlan tesztek esetében (első, 3., 
5. stb. alkalom) a kollégista, a páros 
tesztek esetében (második, 4., 6. stb. 
alkalom) a MÁTK működtetője fede-
zi. Jelentkezni ma éjfélig lehet, bő-
vebb információk az fk csikszereda.
ro oldalon találhatók.

Eltérő helyzetek

Hargita megye más térségeiben is 
problémát okoz a járványhelyzet, 
a székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium esetében például több 
tényező is közrejátszik a bentlakási 
helyek számának csökkenésében. 
Laczkó György igazgató elmondása 
szerint a járványügyi korlátozások 
mellett az is gondot jelent, hogy 
elkezdték felújítani a kisebb épüle-
tüket, amelybe az 1–8. osztályosok 
jártak, ezért őket át kellett helyez-
ni, tehát a bentlakásban fognak 
működni az elemi osztályok. Ezál-
tal tovább csökkent a rendelkezés-
re álló helyek száma. „Nagy gond 
van nálunk, más iskolákból senkit 
sem tudunk fogadni, és még saját 
diákjaink közül sem biztos, hogy 

mindenkit el tudunk szállásolni. 
Eddig 130–140 diákot fogadtunk, 
most azonban csak mintegy 100-
at tudunk, de még nem véglegesí-
tettük a számot” – mutatott rá az 
igazgató. Arra is kitért, hogy ők is 
azt a megoldást választották, hogy 
az ágyakat egyméteres távolságra 
helyezik el egymástól, azt viszont 
még nem tudni, hogy mikor kezdő-
dik el az iratkozás a bentlakásba. 

Gyergyószentmiklóson már 
jobb a helyzet, a Salamon Ernő 
Gimnáziumban minden igény-
lőnek tudtak bentlakási szobát 
biztosítani Lakatos Mihály igaz-
gató szerint. Mint kifejtette, eddig 
hatágyasok voltak a szobák, miu-
tán azonban átrendezték ezeket 
úgy, hogy biztosítva legyen közöt-
tük az egyméteres távolság, már 
csak öt fért el. 

Folytatás az 5. oldalon 

A szülőket és a diákokat egyaránt érinti 
a kollégiumi elhelyezés problémája. Nagyon 
sok a kérdés, és kevés a megnyugtató válasz

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

• Számos diák kerülhet nehéz helyzetbe a jövő héten startoló új tanévben, mivel a 
járványhelyzet miatt kevesebb bentlakási hely áll rendelkezésre, és iskolánként változó, 
miként kezelik a kialakult helyzetet. Legtöbben azt a megoldást választották, hogy egy-
méteres távolságra helyezik el egymástól az ágyakat, arra viszont, hogy mi lesz azokkal 
a diákokkal, akiknek emiatt nem jut hely, senki sem tud megnyugtató választ adni. Egyes 
iskolákban ráadásul már beteltek a helyek, máshol még el sem kezdődött az iratkozás.




