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Tanítás a friss levegőn
Farönkös osztályterem: csak nyitottság kell hozzá a vezetőség részéről

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

A 7-es számú általános iskola 
Marosvásárhely November 
7. nevű negyedében van, 

ahol nemcsak az iskolafalak mögött 
zajlik az oktatás, hanem az udvaron 
is, ahol az előírt fi zikai távolságtar-
tás sem jelent gondot. Másfél évvel 
ezelőtt álmodták meg, és rögtön ki-
vitelezték is a fatuskókkal és kréta-
táblával berendezett kinti osztály-
termet, amely az igazgató, Körtesi 
Sándor meglepetésére is nagy nép-
szerűségnek örvendett. Az elmúlt 

hetekben pedig beszereztek 
még huszonöt babzsákot, 
amelyek egyelőre szállításra 
várnak ugyan, de iskolakez-
désre már a főépület udva-
rán várják, hogy a diákok 
belesüppedjenek. Terveik 

szerint ezeken kívül még hu-
szonöt babzsákot fognak vásárolni 
egy harmadik kültéri teremhez, 
amelyeket a mentőállomás mellet-
ti D épület udvarán helyeznek el 
– számolt be az alternatív oktatási 
lehetőségről Körtesi Sándor iskola-
igazgató.

Csak nyitottság és szándék kell

Egy légből kapott ötletét valósítot-
ta meg másfél éve a farönkös osz-
tályteremmel az iskolavezető, és 
nagyon hamar megszerették mind 
a tanárok, mind a gyerekek. Ver-
sengés lett érte, hogy ki oktasson 
kint. „Azt hittem az elején, hogy ke-
vesen fogják ott tartani, de a végén 
órarendet kellett felállítani a kinti 
osztályteremnek is. Érdekes, hogy 
a diákoknak csak egy óra erejéig 
vette el a fi gyelmét, hogy a szabad 

levegőn tartózkodnak, jobbra-balra 
fi gyeltek, de második alkalommal 
már tudtak fi gyelni a tanárra és a 
magyarázatokra” – mesélte a kinti 
teremről Körtesi Sándor. A farönkös 
megoldás szinte semmibe sem ke-
rül, csak szándék és nyitottság kell 
a vezetőség részéről – tette hozzá. 
Ajánlotta más kollégáknak is, de 
sokan elzárkóztak tőle, azzal a ki-
fogással, hogy a gyerekek így nem 
tudnak fi gyelni. Nyilván van, ahol 
nem valósítható meg, mert nincs egy 
tenyérnyi zöld felület sem, bár a 7-es 

iskolában is az egyik babzsáktermet 
betonon oldják meg. Szeretnék még 
környezetbarátabbá tenni ezt is, lesz 
teteje is, hogy védje a gyerekeket a 
napsütéstől, műfüvet is kapnak tá-
mogatásból, amely hasonlítani fog 
a természetes környezetre – sorolta a 
megoldásokat az igazgató.

A szülői egyesület segítségével

A szülők is nagyon pozitívan áll-
tak hozzá, hatalmas mozgolódás 
kezdődött. Adakozás szintjén volt 
meghirdetve a babzsákok megvá-
sárlása, mert az iskola nem adhat 
ki pénzt olyasmire, ami nem logi-
kus az intézmény szempontjából, 
például babzsákra nem költhet-
nek, mivel vannak székek, ezért 
nem indokolt más ülőalkalma-
tosság vásárlása. Az iskolavezető 
ezért a szülői egyesület segítségét 

kérte, de nem kötelezte őket, ha-
nem felajánlotta, hogy aki szeret-
ne, segíthet – magyarázta. Kiszá-
molta, hogy ha 100 szülő 44 lejt 
ad fejenként, akkor megvan a 25 
babzsák, és volt olyan szülő, aki 
két vagy három babzsák árát is 
kifizette. Kérdésünkre, hogy hasz-

nálhatják-e az iskolájukban tanu-
ló bolyais osztályok is, elmondta, 
hogy a program kialakításánál 
prioritást élveznek a 7-es isko-
la osztályai, de a szabad helyek 
függvényében ők is használhat-
ják, hiszen ők is abban az épület-
ben tanulnak.

Nem gond a fizikai távolságtartás: 
másfél éve használják 
a marosvásárhelyi 7-es iskolában 
a szabadtéri osztálytermet

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Az iskola pár nap múlva ismét elkezdődik, és most még inkább igaz, hogy nem 
mindegy, milyen körülmények között. Van olyan intézmény, ahol nemcsak a tan-
anyag leadása a cél, hanem az is, hogy a járványhelyzet miatti sok szigorítás 
mellett a lényeg se vesszen el: a gyerek szeressen iskolába járni. A marosvásárhe-
lyi 7-es számú általános iskolának már van két kültéri osztályterme farönkökkel és 
babzsákokkal, és éppen egy harmadikra gyűjtenek.

Máshol nem alkalmazzák

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának sajtóosztályától 
megtudtuk, volt szó arról Udvar-
helyen, hogy amíg az időjárás 
engedi, a napközis gyerekeknek 
az udvaron tartsák a foglalko-
zásokat, de arról nem tudnak, 
hogy bármelyik iskola kültéri 
osztálytermet alakított volna ki. 
A csíkszeredai alpolgármester, 
Füleki Zoltán megkeresésünkre 
elmondta, egyelőre ő sem hallott 
hasonló alternatív oktatási 
megoldásokról Hargita megye 
székhelyén.

B Á L I N T  E S Z T E R

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
megerősítette: ha egy iskola igaz-

gatótanácsa a zöld forgatókönyv sze-
rinti tanévkezdés mellett dönt, vagyis 
engedélyezik, hogy hétfőn az összes 

diák visszatérjen az iskolapadokba, 
akkor biztosítaniuk kell az egyméteres 
távolságtartást, mindenkinek maszkot 
kell viselnie, kötelező a kézfertőtlení-
tés, és elkülönített útvonalakat kell 
biztosítani a bejáratnál, a folyosókon, 
az iskolaudvaron. „Ha nem lehet biz-
tosítani az egyméteres távolságot, 
akkor a diákok közé plexi válaszfalat 

kell elhelyezni” – fogalmazott a román 
közszolgálati televízió (TVR) hétfő esti 
műsorában Tătaru. Kitért arra is, hogy 
mi történik, ha egy diáknál koronaví-
rust diagnosztizálnak. Mint mondta, a 
gyereket beutalják a kórházba, osztály-
társait hazaküldik karanténba, az osz-
tályt pedig 14 napra bezárják. „Ameny-
nyiben három különböző osztályban 
van fertőzött gyerek, ők kórházba men-
nek, a többiek 14 napos karanténba, 
és bezárják az iskolát” – mutatott rá a 
miniszter. Ami pedig az infl uenza elle-
ni védőoltásokat illeti, közölte, három-
millió adagot rendeltek, az első vakci-

nák valamikor szeptember közepén 
érkeznek meg. „Tavaly 1,5 millió oltás 
állt rendelkezésünkre, és a gyógyszer-
tárakban nagyjából 500 ezret 
adtak el. Idén hárommillió 
van, de szükség esetén még 
vásárolunk. Remélem, hogy 
azok, akik eddig fenntartá-
sokkal kezelték, beadatják 
az infl uenza elleni oltást. 
Koronavírus-világjárvány 
van, mindannyian panaszko-
dunk, hogy nincs oltás. Akkor lega-
lább azt adassuk be, amivel rendelke-
zünk” – szögezte le Nelu Tătaru.

Mi történik, ha egy diáknál koronavírust diagnosztizálnak?
• Újfent a járványügyi óvintézkedések kötelező betar-
tását hangoztatta Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
tanévkezdés előtt, ugyanakkor az influenza elleni vé-
dőoltás fontosságát is kiemelte. 

Forgalomba került 
az első orosz vakcina
Forgalomba került az új korona-
vírus-fertőzés megelőzését szol-
gáló Gam-Kovid-Vak (Sputnik V) 
vakcina első tétele – közölte az 
orosz egészségügyi minisztéri-
um tegnapra virradóra. A tárca 
szerint a Nyikolaj Gamaleja Nem-
zeti Járványügyi és Mikrobiológi-
ai Kutatóintézet által kifejlesztett 
oltóanyag az orosz fogyasztó-
védelmi felügyelet (Roszpot-
rebnadzor) laboratóriumaiban 
sikeresen átesett a megfelelő 
minőségellenőrzésen. A minisz-
térium azt ígérte, hogy a vakcina 
hamarosan az ország régióiba 
is el fog jutni. Mihail Murasko 
egészségügyi miniszter hétfőn 
kiadott közleménye szerint az 
oltóanyag klinikai tesztelésé-
nek harmadik szakasza ezen a 
héten kezdődik meg a moszkvai 
poliklinikákon, 40 ezer önkéntes 
bevonásával. Az orosz főváros 
hétfőn arról adott ki tájékoz-
tatást, hogy a kísérletben való 
részvételre mintegy 25 ezren 
jelentkeztek. Oroszországban 
az igazolt Covid-19-fertőzések 
száma az előző nap alatt 5099-
cel 1 035 789-re emelkedett a 
tegnap közölt hivatalos adatok 
szerint. A terjedés üteme 0,5 
százalékos, az új esetek 23,2 
százaléka tünetmentes.  Orosz-

ország negyedik helyen áll a 
világon a kimutatott új koronaví-
rus-fertőzések számát tekintve, 
az Egyesült Államok (6 301 321), 
India (4 280 422) és Brazília (4 
147 974) után. 

Korai nyugdíj 
szennyezés miatt
Döntő kamaraként elfogadta 
tegnap a képviselőház azt a ter-
vezetet, amelynek értelmében 
kibővítik a kedvezményezettek 
körét azon törvény esetében, 
amely alapján két évvel koráb-
ban vonulhatnak nyugdíjba, akik 
legalább 30 éven át szennyezett 
térségben vagy ilyen település 8 
kilométeres körzetében éltek. A 

2010/236-os törvényt módosító 
törvényjavaslat olyan térségekre 
vonatkozik, amelyek fokozot-
tan szennyezettek szén vagy 
olajpala kitermelése, előkészí-
tése és elégetése, uránércek 
kitermelése és előkészítése, 
port vagy üvegházhatású gázo-
kat, ammóniát és származékait 
tartalmazó ércek, réz-, ólom-, 
kén-, kadmium-, arzén-, cink-, 
mangán-, fluor-, klór-, földpát- 
és szilíciumtartalmú vasércek 
vagy ércek, radioaktív ércek, 
hidrogén-szulfid, háromértékű 
króm, hat vegyértékű króm, 
cianidok, fémporok és/vagy 
koksz, kénes kőolaj kiterme-
lése és feldolgozása, benzin 
kéntelenítése, kőolajfinomítás 
miatt. A kedvezményezettek kö-

zé tartoznak továbbá a felsorolt 
települések 8 km-es körzetében 
élők is. A térségben Marosvá-
sárhely és Dicsőszentmárton 
lakosságát érinti a törvény.
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