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Csak január közepe után várható 
döntés az oktatás online tanrend 
szerinti, illetve hagyományos 
formában történő folytatásáról, 
miközben a téli vakáció január 
11-én véget ér. A szülők, pedagó-
gusok és diákok országos képvi-
selői is a fi zikai jelenléttel történő 
oktatást sürgetik.

 » HAJNAL CSILLA

„F inomított” az oktatási mi-
nisztérium Sorin Cîmpeanu 
tárcavezető korábbi kije-

lentésén, amelyben utóbbi ködösen 
fogalmazva annyit mondott, hogy ja-
nuárban nem, hanem a második félév-
től, februárban elkezdődhet a jelenléti 
oktatás Romániában, de az is csak a 
járványhelyzettől függően. A minisz-
térium hétfő esti sajtóközleményében 
azonban már úgy fogalmaznak, hogy 
nem zárnak ki egyetlen forgatóköny-
vet sem az iskolák megnyitására, vala-
mennyi lehetőséggel számolnak – köz-
tük az iskolanyitással ott, ahol kisebb 
az esetszám.

Több kritériumot is meghatároztak, 
amelyek alapján megszülethet a dön-
tés a jelenléti oktatáshoz való visz-
szatérésről. Ilyen a téli vakáció utáni 
járványhelyzet, az oltási kampány 

lefolyása, ugyanakkor a tanügyi sze-
mélyzet oltási hajlandósága, amelyről 
január 15-éig várják a jelentéseket, de 
azt is szem előtt tartják, hogy mit lép-
nek más országokban. Az elemzés so-
rán szóba jövő bármely forgatóköny-
vet fi gyelembe veszik. „Semmiféle 
forgatókönyvet nem zárunk ki, akár 
a kicsik, akár az országos vizsgákra 
készülő diákok elsőbbségéről, vagy 
az alacsonyabb fertőzési arányú terü-
letek prioritásáról beszélünk – amint 
azt az Országos Diáktanács is kéri” 
– olvasható az oktatási minisztérium 
sajtóközleményében. Mint ismeretes, 
hétfőn az Országos Diáktanács is az 
iskolák megnyitásáról szóló döntés 
decentralizációját kérte, hogy a diá-
kok visszatérhessenek az iskolapa-
dokba azokon a településeken, ahol 
alacsony a koronavírus-fertőzöttek 
száma. A tanulók országos tanácsa 
ugyanakkor felszólította a minisztéri-

umot arra is, hogy biztosítsa az egész-
ségügyi eszközöket a tanórák bizton-
ságos levezetése érdekében.

Pedagógusszövetség: második 
félévtől jó lenne visszatérni
Szinte minden pedagógus azt szeret-
né, ha újból jelenléti oktatás folyna az 
iskolákban, és a tanítás visszakerülne 
a régi kerékvágásba, nyilván a maga 
tanulságaival, az online oktatás ho-
zadékával, vagyis az új online mód-
szerek ötvözésével – fejtette ki a Szé-
kelyhonnak Burus Siklódi Botond, a 
Romániai Magyar Pedagógusszövet-
ség (RMPSZ) elnöke. Mint fogalma-
zott, a pedagógusszövetség azon a 
véleményen van, hogy hatékonyság 
tekintetében a jelenléti oktatást nem 
tudja helyettesíteni az online vagy a 
hibrid oktatás, de a járványhelyzetre 
való tekintettel meg kell vizsgálni, 
hogy miként lehet fokozatosan visz-
szatérni a régi kerékvágásba.

„Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
legtöbb vélemény szerint nem volna 
szabad egységes, központi rendelke-
zésekkel szabályozni azt, hogy online 
vagy jelenléti oktatás legyen. Ha csak 
Hargita megyét nézzük, megengedi a 
helyzet, hogy jelenléti oktatásra térje-
nek át az iskolák, tehát a helyi dönté-
sek alkalmazását lehetne ismét érvé-
nyesíteni. Szemeszter végén a tanulók 
jegyeinek lezárása következik, és sok 

bonyodalmat okozna szervezésileg az 
átállás, ezért észszerűbb lenne, ha a 
második félévet kezdhetnék jelenléti 
oktatási formában” – tette hozzá az 
RMPSZ vezetője. Rávilágított, a cik-
luszárás előtt álló tanulók – nyolcadi-
kosok és tizenkettedikesek – helyzete 
a legkényesebb, hiszen nekik vizsgáz-
niuk kell, amely a további sorsuk ala-
kulását is befolyásolja, ezért jó lenne, 
ha ők minél előbb visszaülhetnének 
az iskolapadba, a többiek pedig foko-
zatosan.

Vészesen fogy a családok türelme
A magyar szülők képviselőinek és a 
szülői szervezetek országos szövetsé-
gének közös álláspontja az volt, hogy 
már a téli vakáció után, tehát január 
11-től a különböző forgatókönyvek 
szerinti felállásban folytathassák a 
tanévet a diákok. Csíky Csengele, a 
Magyar Szülők Szövetségének elnöke 

lapcsaládunknak felidézte, a legutol-
só tárgyalások – a régi miniszterrel, 
Monica Anisiével – erről szóltak. „A 
jelenlegi miniszter, Sorin Cîmpeanu 
elég furcsa magatartással kijelentet-
te, hogy majd a második félévtől meg-
látjuk, hogyan kezdődik az iskola Ro-
mániában. Időközben megtörténtek 
az első protokolláris találkozások a ci-
vil szervezetek képviselőivel, a szülői 
szervezetek országos szövetségének 
elnöke, Iulian Cristache bemutatko-
zott a miniszternek. Csütörtökön dél-

után vagy pénteken délelőtt lesz egy 
hosszabb tárgyalás is köztük” – tette 
hozzá a magyar szervezet vezetője.

A szülői szövetség képviselői de-
cember 12-én aláírtak egy megálla-
podást az oktatási minisztériummal, 
amely kötelezi a szaktárcát, hogy ne 
hozzanak semmilyen döntést a szü-
lői, illetve a civil szervezetekkel való 
egyeztetés nélkül – kivéve a sürgős-

ségi kormányrendeleteket, amelyek 
felülírják a minisztérium rendeleteit. 
„Amit mi képviselünk, az, hogy a jár-
vány ezrelékes számának függvényé-
ben nyissák meg a tanintézeteket, és 
amennyiben a járványhelyzet csitul, 
térjenek vissza a teljes jelenléti okta-
táshoz, akár elhagyva a különböző 
színű forgatókönyveket is. Vannak 
egész nagy régiók, amelyek teljes 
mértékben zöldnek tekinthetőek. 
Szeptember óta eltelt néhány hónap, 
és azóta a gyermekeink és a szülők 
idegrendszere sem úgy reagál a tör-
ténésekre, a türelem és az alkalmaz-
kodóképesség vészesen fogy” – hang-
súlyozta Csíky Csengele. Hozzátette, 
amennyiben mellőzik az egyeztető 
tárgyalásokat, illetve centralizálnak, 
és az oktatás valamilyen fi zikális for-
máját nem teszik lehetővé, drasztikus 
megoldásokra van szükség, „mert ez 
az állapot így tarthatatlan”.

EGYRE HANGOSABBAN KÖVETELIK A HAGYOMÁNYOS OKTATÁSHOZ VALÓ VISSZATÉRÉST

Nagyon hiányzik az iskola

 » Szeptember óta eltelt 
néhány hónap, és azóta a 
gyermekeink és a szülők 
idegrendszere sem ugyan-
úgy reagál a történésekre, a 
türelem és az alkalmazkodó-
képesség vészesen fogy” – 
hangsúlyozta Csíky Csengele.
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Visszatérnének. A járvány ezrelékes arányának függvényében nyitnák meg a tanintézeteket

2021: a kételyek éve?

Láttam egy remek karikatúrát. Egy, a 2021-es esztendőt 
ábrázoló fi gura megtörten ül a pszichológusnál. Azt 
mondja: úgy érzem, az embereknek túl nagy elvárásaik 
vannak velem szemben.

Hát igen, nagyon sokat várunk az idei évtől. Újrakez-
denénk életünket, pontosabban éppen ott szeretnénk 
folytatni, ahol valamikor tavaly márciusban abbahagy-
tuk. Már ősszel is sokan éreztük úgy, hogy a koronaví-
rus úgynevezett második hulláma, illetve az ezzel járó 
korlátozások, gazdasági következmények túllépnek a 
tűrőképességünkön. Most, a vakcina megjelenésével 
nem a fényt véljük felfedezni annak a bizonyos alag-
útnak a végén, hanem ennek a rémálomnak a végére 
kerülő óriási pontot. Egyetlen tűszúrással visszakapni 
a társasági életet, a korlátlan utazásokat, a normális 
mederben folyó, félelemmentes mindennapokat, a ki-
számíthatóságot. „Csak” ennyit kell teljesítenie 2021-
nek. Attól tartok, nem fogja venni az akadályt.

A félelem nyíltan vagy a tudatalattiban, de jelen van 
mindannyiunk életében, s ennek számos következ-
ményét láthatjuk idehaza is. Az oltást elutasítók vi-
szonylag nagy létszáma is a félelemmel magyarázható. 
„Békeidőben” elenyészően kevesen vannak azok, akik 
kétségbe vonják a különböző, egykor pusztító járvá-
nyokat okozó betegségek elleni vakcina elfogadását. 
Most viszont egy érthető módon felfokozott lelkiálla-
potban lévő társadalom reagál a hírekre, a tudományos 
eredményekre, mindenre, ami történik. A félelemmel 
járó bizonytalanság állapota a legkézzelfoghatóbb dol-
gokban is megrendítheti a bizalmat. Tényleg védelmet 
biztosít az oltás? Valóban igazat mondanak az orvosok, 
a politikusok, a média, a közvélemény formálói? Sora-
koznak a józan ész diktálta logikát nélkülöző kérdések, 
virágzik a bizalmatlanság.

Közben az állam sincs a helyzet magaslatán. Mife-
lénk emberemlékezet óta nem is volt. És érkezik a gaz-
dasági válság, mert mi más érkezne, ha hónapokon 
keresztül akadályoztuk a természetes életmenetet? 
Szakértők szerint a romániai lakosság leginkább azt 
érzékeli a járvány és az amiatt kialakult gazdasági vál-
ság hatásaként, hogy megdrágultak az élelmiszerek, 
többe kerül a megélhetés, ugyanakkor az ágazatok egy 
része fellendült, másik része összeomlott, új iparágak, 
szolgáltatások jönnek létre, a meglévők átalakulnak. 
Tudunk-e alkalmazkodni a félelem és bizalomvesztés 
uralta hangulatban a nem feltétlenül drámai, de min-
denképpen új helyzetekhez? Mennyire tudnak vissza-
élni a kiszámíthatatlanság nyújtotta lehetőségekkel a 
politikai kufárok?

2020 a döbbenet éve volt. Tán egy világháború sem 
lepte volna meg jóléti társadalmainkat annyira, mint a 
koronavírus, s annak életünkre való kihatása. 2021 az 
újrakezdés esztendeje lehetne, de félő, hogy a mindent 
elárasztó bizonytalanság és bizalmatlanság éve lesz.
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Jelentősen csökkent a burgonyatermés Romániában
Meghaladta a kétmillió tonnát a 2020-as burgonyatermés 
Romániában, de 21 százalékkal elmaradt az előző évitől, 
amikor 2,62 millió tonnát takarítottak be – derül ki a mező-
gazdasági minisztérium által közzétett adatokból. A hektá-
ronkénti termésátlag a 2019-es 15,44 tonnáról 12,56 tonnára 
csökkent tavaly, a krumplival bevetett terület pedig 4394 
hektárral lett kevesebb: a 2019-es 170 063 hektárról 165 669 
hektárra esett vissza. Tíz évvel ezelőtt 3,5–4 millió tonna 
krumpli termett Romániában, de a jelenleginél kiterjed-
tebb, 200 ezer és 250 ezer hektár közötti területen. Az el-
múlt öt esztendőben azonban 200 ezer hektár alá csökkent 
a krumplival bevetett terület nagysága. A hagyományosan 
krumplitermesztő vidékek Hargita, Kovászna, Brassó, 
Suceava és Szeben megye – számolt be az Agerpres.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint 2018-
ban 3,02 kg-ra volt tehető az egy főre eső havi burgonyafo-
gyasztás Romániában. A belföldi krumplifogyasztást mint-
egy 2 millió tonnára becsülik, amelyhez még hozzáadódik 
további 500 ezer tonna, vetőmagnak, feldolgozásra, illetve 
takarmánynak szánt burgonya. 2020 novemberében 1,06 
százalékkal csökkent a krumpli ára októberhez képest, 
2019 decemberéhez mérten pedig 30,2 százalékos vissza-
esést jegyeztek – derül még ki az INS adataiból.




