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Táborokra oszlanak a szülők
Kényszervakáció: a kormánytalanság rányomta bélyegét a szülők idegrendszerére is
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• Kéthetes kényszer-
vakációt rendeltek el 
hétfőtől minden óvodás 
és iskolás diák számára 
a koronavírus-járvány 
lassításának érdekében. 
A szülői társadalom 
vegyesen fogadta a hírt, 
van, aki üdvözli a dön-
tést, más azonban nem 
tartja jó megoldásnak.

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

Klaus Iohannis államfő a koro-
navírus-járvány kezelésében 
illetékes kormányzati tiszt-

ségviselőkkel tartott tanácskozása 
utáni sajtónyilatkozatában szerda 

este kifejtette, az oktatási 
intézményeket erőteljesen 
érinti a járvány, a diákok 
és a tanügyi személyzet 
megfertőződése miatt. A 
terjedés lassításáért úgy 
döntöttek, hogy a jövő hét-
re esedékes, október 25-én 
kezdődő vakációt – amely 
eredetileg csak az óvodá-

soknak és kisiskolásoknak 
szólna – kiterjesztik az egyetem 
előtti oktatás minden szintjére (a 
közoktatásra), tehát az általános és 

középiskolások is vakációznak, sőt 
meg is duplázzák az eredeti szün-
időt, amely így kéthetes lesz.

Mindenkinek igaza van

A döntést vegyes hozzáállással fo-
gadta a szülők társadalma, erről 
számolt be lapunk megkeresésére 
Csíky Csengele, a Magyar Szülők 
Szövetségének elnöke is. Mint fogal-
mazott, azok a szülők, akik pedagó-
gusok is egyben, kicsit más prizmán 

keresztül látják az oktatást. „Ebben 
a helyzetben a pedagógus szülők 
üdvözlik ezt a döntést, már korábbra 
tették volna, hisz ők azok, akik ta-
pasztalják testközelből, hogy milyen 
veszélyeknek vannak kitéve, hogyan 
hullanak ki a sorból maguk vagy kol-
légáik” – mondta el Csíky Csengele. 
A nem pedagógus szülők tábora pe-
dig két részre oszlik, egyikük szin-
tén üdvözli és korábbra tette volna 
a kényszervakációt, akár vállalva 
az online oktatást is, másik részük 

pedig ellenzi a kényszervakációt. Az 
utóbbi táborba tartoznak a kisgye-
rekes szülők, akiknek munka mel-
lett nehéz megoldaniuk a gyerekek 
felügyeletét, valamint a vizsga előtt 
álló nyolcadikos és tizenkettedikes 
diákok szülei. „Mindenkinek meg-
van a maga igaza, de a helyzet az, 
hogy a magunk igazát félre kell ten-
ni, és a nagy egészet kell nézni, ami 
azt mutatja, hogy hatalmas a baj, és 
sajnos perspektíva sincs. Hatalmas 
a káosz a tanügyben, mert országos 

szinten is nagy a káosz. A kormány-
talanság és a vezetőnélküliség ebben 
a nehéz állapotban nagyon rányomja 
bélyegét a társadalomra” – fejtette 
ki a Magyar Szülők Szövetségének 
elnöke. Hozzátette: amit még érzé-
kelnek szervezetként, az az, hogy a 
bizonytalanság a szülők idegrend-
szerére is rányomja bélyegét, egyre 
agresszívebbé válnak, egyre inkább 
elhagyja őket a higgadt gondolko-
dás. „Meg sem próbáljuk őket vissza-
fogni, mert nincs erre kapacitásunk, 
sem jogunk. Ha nem történik valami 
az ország élén, akkor beláthatatlan 
következményei lehetnek” – tekin-
tett előre Csíky Csengele.

A diákok húsz százaléka 
tanul online

Az oktatási tárca szerdai adatai 
alapján az igazoltan koronaví-
rus-fertőzöttek között jelenleg 
országszerte 16 168 óvodást és 
iskolást, valamint 5590 tanügyi 
alkalmazottat tartanak számon. 
Az online tanuló gyerekek 
száma összesen 587 434, 
ami az óvodások és iskolások 
összlétszámának körülbelül 20 
százalékát teszi ki. Hargita me-
gyében jelenleg 95 osztály tanul 
online, Maros megyében 321 
osztályt érint az online tanrend 
a héten – az Alexandru Papiu 
Ilarian Főgimnázium mind a 36 
osztálya online tanul.

A találkozót követően a Iohan-
nis által elmondottakból annyi 

derül ki, hogy a fertőzöttségi rátától 
függetlenül országosan minden tele-
pülésre kiterjesztik azon intézkedé-
seket, amelyek jelenleg a 7,5 ezrelék 
fölötti fertőzöttségű településeken 
érvényesek. A pontos részletekről 

a kormánynak kell határozatban 
döntenie, ez várhatóan ma történik 
meg, miután a járványügyi opera-
tív törzs a szakemberek segítségé-
vel kidolgozza a részleteket, Iohan-
nis ugyanakkor több intézkedést is 
megemlített. Mint kifejtette, a jár-
vány leküzdéséhez vezető egyetlen 

módszert az oltások jelentik, mivel 
azonban Romániában alacsony az 
átoltottság, annak növekedéséig kor-
látozásokra van szükség.

Így hétfőtől kéthetes kényszerva-
káció következik – mivel az alsó ta-
gozatosok számára amúgy is szünidő 
jönne, ezt most kiterjesztik az álta-

lános iskola minden osztályára és a 
középiskolásokra is. Az elnök közölte, 
hétfőtől kül- és beltéren egyaránt kö-
telező lesz a maszk viselése. „Kötelező 
lesz a vásárokon, a mozikban, de ak-
kor is, amikor az utcán sétálnak” – je-
lentette ki. Az államfő néhány példát 
is mondott a hétfőtől hatályba lépő 
korlátozásokra. Ezek szerint éjszakán-
ként a beoltottakon és a munkájukat 
végző személyeken kívül mindenki 
számára kijárási tilalom lesz érvény-
ben, napközben pedig Covid-igazol-
ványhoz kötik a részvételt bizonyos 
tevékenységekben. Az oltatlanok to-

vábbi korlátozásokra számíthatnak – 
tette hozzá. Csütörtökön kiszivárgott 
információk szerint a tervezett korlá-
tozások között az is szerepel, 
hogy a közintézményekbe 
csakis védettségi igazol-
vánnyal lehessen belépni, 
a cégeknél alternatív mun-
karendet kellene bevezetni, 
és betiltanák a magánren-
dezvényeket. Az államfő ki-
jelentette: addig van szükség 
korlátozásokra, amíg a kétkedőket is 
sikerül meggyőzni, hogy a világjár-
vány csak oltással fékezhető meg.

Korlátozások: maszkviselés és kiterjesztett igazolványhasználat

Vegyes a fogadtatás: hétfőtől két hétre bezárnak az iskolák ▴  FOTÓ:  HAÁZ VINCE

• Az iskolákban kéthetes rendkívüli vakációt rendelnek el hétfőtől, emellett országosan 
mindenhol védettségi igazolványhoz kötnek bizonyos tevékenységeket, és kötelezővé 
válik a maszkviselés – jelentette be Klaus Iohannis államfő azon megbeszélés eredmé-
nyeként, amelyen a koronavírus-járvány elleni küzdelemben érintett kormányzati illetéke-
sekkel a pandémia megfékezéséhez szükséges további korlátozásokról egyeztetett.




