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NAGYRÉSZT A JÁRVÁNYÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSÉVEL KEZDŐDÖTT EL TEGNAP A RENDHAGYÓ TANÉV ROMÁNIÁBAN

Feledtette a maszk szorítását a találkozás öröme
Félévnyi „nagyvakáció” után a 
legtöbb gyerek tegnap visszatért az 
óvodákba és iskolákba. A járvány-
helyzet miatt rendhagyó tanévkezdés 
túlnyomórészt az óvintézkedések 
ismertetéséről szólt, de a találkozás 
öröme így is ünnepélyessé tette az 
iskolai maszkviselés és távolságtartás 
miatt kényelmetlen, néhol szív-
szaggató pillanatokkal fűszerezett 
kezdést. Sok helyen tumultus alakult 
ki az iskolák kapujában, miközben 
már magyar diák megfertőződéséről 
is hír érkezett.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

M integy 2,8 millió tanuló és óvodás 
kezdte el tegnap az új iskolai évet 
a koronavírus-világjárvány kö-

zepette. A hatósági szabályozás nyomán 
a tanulók egy része online fog tanulni, 
mások hibrid rendszerben, megint má-
sok hagyományosan, vagyis megjelennek 
az osztályban, a szükséges egészségügyi 
óvintézkedések betartásával. Monica Ani-
sie oktatási miniszter szerint 12 423 oktatá-
si intézmény a hagyományos óralátogatást 
feltételező zöld forgatókönyv, 4915 egység 
sárga és 263 egység vörös forgatókönyv 
szerint kezdte el tegnap a tanévet. A rajt-
ra vonatkozó forgatókönyv megállapítá-
sához az elmúlt 14 napban jegyzett, ezer 
lakosra számított új fertőzéses esetek szá-
mának összegét vették fi gyelembe. Az első 
forgatókönyv (0-1 eset) szerint a tanítás 
az óvodákban és iskolákban a gyerekek 
teljes létszámú részvételével zajlik az osz-
tályteremben, a megfelelő járványügyi 
óvintézkedések betartásával. A második 
forgatókönyv (1–3 eset) szerint az óvodá-
sok, elemi osztályosok, nyolcadikosok és 
tizenkettedikesek egyszerre és teljes lét-
számban, a többi diák csoportokra osztva, 
felváltva vesz részt fi zikailag az osztályban 
zajló tan órákon. A harmadik forgatókönyv 
(3–50 eset) értelmében minden egyes óvo-
dás és diák online tanításon vesz részt.

Az ország 41 megyéje közül 11-ben – köz-
tük Hargita és Kovászna megyében – nincs 
egyetlen olyan tanintézet sem, amely a 
vörös forgatókönyvet alkalmazva legalább 
részlegesen ne nyitott volna ki. A hatósá-
gok a megelőző két hétben regisztrált la-
kosságarányos fertőzési ráta függvényében 
múlt hétfőn sorolták a zöld, sárga vagy vö-
rös zónába az ország településeit. A több 
mint 3100 település többségében, ahol a 
helyi lakosság kevesebb mint 1 ezreléke 
fertőződött meg augusztus 24. és szeptem-
ber 5. között, elvileg megnyithattak az isko-
lák. Az országban 43 olyan település van, 
ahol a lakosság több mint 3 ezrelékénél 
mutatták ki a fertőzést: ezeken a vörössel 
jelölt forgatókönyvet kell alkalmazni, ami 
azt jelenti, hogy az oktatás minden osztály 
számára az interneten indul.

A fi zikai jelenléttel zajló oktatás során a 
diákok és a pedagógusok, valamint az is-
kolai kisegítő személyzet számára kötelező 
a védőmaszk viselete az oktatási intézmé-
nyek területén. A fertőzésveszély csökken-
tése érdekben a tanároknak és diákoknak 
rendszeresen fertőtleníteniük kell a kezü-
ket, az osztálytermekben és folyósokon is 
távolságtartást, kötelező útvonalakat írnak 
elő számukra, a különböző osztályokat 

lehetőleg eltérő időpontban engedik szü-
netre, hogy a minimálisra csökkentsék az 
érintkezést közöttük.

Tumultus az iskolák előtt,
magyar diák is megfertőződött
Bár a hatóságok eltekintettek a testhő-
mérséklet mérésének kötelezővé tételétől, 
hír adások szerint az ország számos iskolá-
jában lázméréssel kezdődött a tanév teg-
nap, emiatt a diákok hosszan álltak sorba 
a tanintézetek kapujában. A hagyomá-
nyos tanévnyitó ünnepségek egyébként 
elmaradtak, a szülők nem léphettek be az 
iskola udvarára, ugyanakkor a többség a 
járványügyi helyzetre tekintettel eltekin-
tett attól, hogy virágot vigyen a tanítónő-
nek, tanárnőnek.

Különben Kolozsváron több oktatási in-
tézmény előtt tumultus alakult ki amiatt, 
hogy az alsó tagozatos gyerekeiket elkí-
sérő szülők tömegbe verődve várakoztak 
az iskolák bejárata környékén. A szülőket 
a csendőrök jelenléte sem intette arra, 
hogy nagyobb távolságot tartsanak egy-
mástól. Ugyanakkor máris megjelentek 
az első fertőzéses esetek a hazai oktatási 
intézményekben, igaz, ezek nem állnak 
összefüggésben a tanévnyitóval. A gyula-
fehérvári Sfântul Simion Ștefan ortodox 
szeminárium két pedagógusának pozitív 
lett a koronavírustesztje, emiatt az oktatá-
si intézményben elmaradt a tanévnyitó, és 
tesztelik az összes oktatót. A szintén gyula-
fehérvári Mihai Viteazul Katonai Főgimná-
ziumban négy diák lett fertőzött, őket ha-
zaküldték, kontaktjaik esetében ugyancsak 
elkülönítést rendeltek el. Lapunk értesülé-
sei szerint koronavírus-fertőzött a kincses 
városi Apáczai Csere János Gimnázium 
egyik diákja is, aki azonban nem jelent 
meg hétfőn az iskolában, már korábban 
beutalták a kolozsvári járványkórházba. 
Úgy tudjuk, a tanuló mákófalvi, ahol azu-
tán alakult ki gócpont, hogy a közeli Egeres 

község egyik gyárában tömeges fertőzés 
alakult ki. Az illető diák egyébként tünet-
mentes, valószínűleg a gyárban dolgozó 
szüleitől kaphatta el a vírust.

Ölelés és puszi nélkül
Izgalommal várták ezt a napot a marosvá-
sárhelyi Romulus Guga Általános Iskolá-
ban is, de beárnyékolta a távolságtartás és 
az, hogy a testi közelség nem megengedett 
– mesélte lapunknak Nagy Margit tanító-
nő, akinek első osztálya van idén. „A gye-
rekek is tisztában voltak az új szabályok-
kal, ez nem azt jelenti, hogy nem próbálták 
meg az ellenkezőjét, ölelgetni nem akarták 
egymást, de egymás dolgaira kíváncsiak 
voltak. Nekem személyesen fájdalmas volt, 
hogy nem lehet őket megölelgetni, megpu-
szilgatni, ez eléggé rányomta a bélyegét a 
mai napra, de örültünk egymásnak. Sokat 
beszélgettünk, megosztottuk az élménye-
inket” – idézte fel a tanévkezdést a tanító-
nő. Volt, aki jobban bírta a maszkot, volt, 
aki nehezebben, de nagyjából mindenki 
lehuzigálta egy kicsit, és nagyokat szip-
pantottak a levegőből – osztotta meg ve-
lünk a hétévesek maszkviselésével kapcso-
latos tapasztalatait Nagy Margit. „Nehéz 
lesz napi öt órát maszkban lenni, de az a 
lényeg, hogy ne dramatizáljuk túl, megbe-
széltük a szabályokat, a régiek mellé jött 
újakat is, de minden gyermek felkészülve 
jött iskolába, úgy láttam, hogy nem mond-
tam újat számukra” – tette hozzá a maros-
vásárhelyi pedagógus.

Nehéz a távolságtartás
Rengeteg kérdés gyötri a gyermekeket, és 
nehezen tudják elfogadni, hogy tiltott az 
érintkezés, a közös játék – tudtuk meg Hát-
sek Kingától, a csíkszeredai Petőfi  Sándor 
Általános Iskola tanítónőjétől, aki második 
osztályos diákjaival vágott neki a rendha-
gyó tanévnek. „Az iskolánkban minden 
osztályt két részre osztottunk, az egyik fele 
hagyományosan jár iskolába, a másik on-
line követi az órákat, majd cserélnek. Emi-
att a tanévnyitó különleges értéket kapott, 
mivel együtt lehettek a gyerekek – fogalma-
zott a pedagógus. – Érzékeltük, hogy na-
gyon örültek, hogy látják egymást, kisebb 
nehézséget okozott viszont, hogy többször 
rájuk kellett szólni, mivel önkéntelenül is 
megfogták egymás kezét. Többször fi gyel-
meztetni kellett őket, hogy ne álljanak kö-
zel egymáshoz. Azért is ajánlottam fel azt a 
lehetőséget, hogy látogassunk el a parkba, 
mivel ott kötetlenebbül tudtunk beszél-
getni, és egységesen ismertethettem szá-
mukra a szabályokat, mivel a szülői visz-

szajelzések szerint nagyobb hangsúlyt kap, 
ha a tanító beszél ezekről, mintha otthon 
hallják” – mutatott rá Hátsek Kinga. Hoz-
zátette: a gyerekeknek számos kérdésük 
volt, attól kezdve, hogy mi lesz így a közös 
szülinapozásokkal, azon keresztül, hogy 
mivel játszhatnak, egészen addig, hogy mi 
történik velük, ha rosszul érzik magukat. 
A tanítónő tapasztalatai szerint az ismer-
tetett szabályok hallatán a gyerekek nem 
tiltakoztak, nem volt látványos felháboro-
dás, de látszott a szemükön a szomorúság, 
és az, hogy nem tudják elképzelni, miként 
lesz a továbbiakban. „Kérdezték is, hogy az 
iskolában egész nap rajtuk kell-e a majd le-
gyen, és mondtam, hogy igen, ez a szabály. 
Azt láttam, hogy meglepően éretten kezel-
ték a helyzetet, a járvánnyal kapcsolatosan 
pedig számos információval rendelkeztek, 
voltak, akiknek ismerősei már átestek a be-
tegségen, mások még nem találkoztak vele. 
Egyfajta polgári öntudat alakult ki ezekben 
a kicsi gyerekekben, és ez egy olyan próba, 
ami nem ő korosztályuknak való. Túl korán 
kell felnőniük e helyzet miatt, amely az 
önfeledt gyermekkor lehetőségét veszi el 
tőlük” – nehezményezte a tanítónő.

„Bízzunk a gyerekekben
és a pedagógusokban!”
Nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlított teg-
nap délelőtt Sepsiszentgyörgy is, az iskolák 
előtt hatalmas tömegekben verődtek össze 
a kisdiákokra várokozó szülők, a főtér tele 
volt diákokkal, szülőkkel, nagyszülőkkel, 
sőt virágcsokrokat cipelő pedagógusokkal. 
Folyamatos volt a jövés-menés, a tanintéze-
tek ugyanis különböző időpontokra hívták 
be a diákokat, így volt, akinek reggel ki-
lenckor, másoknak tizenegy órakor kezdő-
dött az iskola. A tanítók, tanárok sikeresen 
oldották a hangulatot, léggömbökkel díszí-
tették fel az előkészítősök osztálytermét, és 
általában az volt az üzenet, hogy „közösen 
mindent megoldunk”. Voltak tanintézetek, 
ahol szabadtéren kisebb évnyitót is tartot-
tak, de ott is csak biztatások hangzottak el. 
Az egyik szülő lapunknak elmondta, nem 
is bánja, hogy ezúttal elmaradtak az unal-
mas beszédek, mert azokra úgysem fi gyelt 
soha senki. Egy másik szülő arról számolt 
be, hogy néhányan elégedetlenek voltak, 
amikor fi gyelmeztették őket a távolságtar-
tásra, ám a többség gyorsan a szervezők vé-
delmére kelt, hangsúlyozva, hogy nem ők 
hozták az intézkedéseket. „Próbáljuk meg 
minél kevesebb aggodalommal terhelni a 
gyerekeinket. Bízzunk bennünk és a taná-
rokban, hogy feltalálják magukat” – mond-
ta egy édesanya.

A gyerekek izgatottan számoltak be a 
találkozásokról, a változásokról, bár álta-
lában minden osztályteremben csak annyi 
történt, hogy megkapták a tankönyveket, 
és a tanító, illetve osztályfőnök ismertette a 
szabályokat. „A tanévkezdés második nap-
ján minden évben kirándulni mentünk, 
ez most elmarad, de a legfontosabb, hogy 
járunk iskolába, újra együtt lehetünk” – 
mondta a nyolcadikos Zsófi . Kovászna me-
gye tanintézeteinek többségében zöld for-
gatókönyv szerint kezdődött a tanév, tehát 
minden diák bement az iskolába. Tizenegy 
településen érvényesül a sárga forgató-
könyv, de ott is az óvodások, elemisek vala-
mint a végzősök bejárnak, tulajdonképpen 
Háromszéken mintegy 2000 diák tanul hib-
rid módszerrel. További tizenegy iskolában 
nem volt elegendő tanterem, hogy az előírt 
távolságot biztosítani tudják, ezekben két 
váltásban zajlik majd az oktatás.

 »  „A gyerekek is tisztában 
voltak az új szabályokkal, ez nem 
azt jelenti, hogy nem próbálták 
meg az ellenkezőjét, ölelgetni 
nem akarták egymást, de egymás 
dolgaira kíváncsiak voltak. Ne-
kem személyesen fájdalmas volt, 
hogy nem lehet őket megölel-
getni, megpuszilgatni, ez eléggé 
rányomta a bélyegét a mai napra, 
de örültünk egymásnak.”
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Tömegbe verődve. Kolozsváron több oktatási intézmény előtt tumultus alakult ki




