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H I R D E T É S

KÉNYSZERVAKÁCIÓ: A BIZONYTALANSÁG RÁNYOMJA BÉLYEGÉT A GYERMEKNEVELŐK IDEGRENDSZERÉRE

Megoszlik a szülők véleménye
Kéthetes kényszervakációt 
rendeltek el hétfőtől minden 
óvodás és iskolás diák szá-
mára a koronavírus-járvány 
lassítása céljából. A szülői 
társadalom véleménye 
megoszlik: van, aki üdvözli a 
döntést, mások nem tartják 
jó megoldásnak.
» HAJNAL CSILLA

M egoszlik a szülők véle-
ménye arról, hogy a ví-
rusjárvány miatt kény-

szervakációra mennek a diákok 
hétfőtől. Klaus Iohannis államfő 
szerda este jelentette be, hogy 
az oktatási intézményeket erő-
teljesen érinti a járvány, ezért az 
illetékesek úgy döntöttek, a jövő 
hétre esedékes, október 25-én 
kezdődő vakációt – amely ere-
detileg csak az óvodásoknak és 
kisiskolásoknak szólna – kiter-
jesztik az egyetem előtti oktatás 
minden szintjére, a szünidő két 
hétig tart.

A döntést vegyes hozzáállás-
sal fogadta a szülők társadalma 
– számolt be lapunk megkeresé-
sére Csíky Csengele, a Magyar 
Szülők Szövetségének elnöke. 
„Ebben a helyzetben azok a szü-
lők, akik pedagógusok is, üd-
vözlik a döntést, hisz ők azok, 
akik testközelből tapasztalják, 
milyen az, amikor kollégáik 
megbetegszenek” – mondta 

el Csíky Csengele. A nem pe-
dagógus szülők egy része üd-
vözli, és korábbra tette volna a 
kényszervakációt, akár vállalva 
az online oktatást is. Másik ré-
sze ellenzi a kényszervakációt. 
Utóbbi csoportba tartoznak a 
kisgyerekes szülők, hiszen a 
kicsik felügyeletét nehéz meg-
oldaniuk a dolgozó szülőknek, 
valamint a vizsga előtt álló nyol-
cadikosok és tizenkettedikesek 
szülei. „Mindenkinek megvan 
a maga igaza, de a helyzet az, 
hogy a magunk igazát félre kell 
tenni, és a nagy egészet kell 
nézni, ami azt mutatja, hogy 
hatalmas a baj, sajnos perspek-
tíva sincs. Hatalmas a káosz a 

tanügyben országos szinten is. 
A kormány- és a vezetőnélküli-
ség ebben a nehéz helyzetben 

erőteljesen rányomja bélyegét 
a társadalomra” – fejtette ki a 
Magyar Szülők Szövetségének 
elnöke. Hozzátette, a bizonyta-
lanság a szülők idegrendszerére 
is rányomja a bélyegét, egyre 
agresszívebbé válnak, egyre 
inkább elhagyja őket a higgadt 

gondolkodás képessége. „Meg 
sem próbáljuk őket visszafogni, 
mert nincs erre kapacitásunk, 
sem jogunk. Ha nem történik 
valami az ország élén, akkor 
beláthatatlan következményei 
lehetnek a mostani helyzetnek” 
– vélekedett Csíky Csengele. 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 szá-
ma összesen 587 434, amely az 
óvodások és iskolások összlét-
számának körülbelül 20 száza-
lékát teszi ki.

Két hétre bezárnak az iskolák. A szülők egy része nem örül a súlyos járványhelyzetben hozott döntésnek
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„Kétes” székelyek 
Márki-Zay mögött

Homályos hátterű, ellentmon-
dásos, a jelenlegi drámai 

járványhelyzetben vírustagadó, 
oltásellenes üzeneteket közve-
títő székely szervezet támoga-
tásával büszkélkedik Márki-Zay 
Péter, a magyarországi ellenzéki 
pártok közös miniszterelnök-je-
löltje. Hódmezővásárhely pol-
gármestere több alkalommal is 
kiemelte a Székelyek Világszö-
vetségét a kampányát segítők 
között. A politikus az ellenzék 
előválasztása után tartott „győ-
zelmi” beszédében is megkö-
szönte a szövetség támogatását, 
miután egy székely zászlót vélt 
felfedezni az őt éltetők köré-
ben. Zsigmond Barna Pál, a 
Fidesz országgyűlési
 képviselője a Mandiner portá-
lon megjelent írásában úgy fo-
galmaz, „lehullt a lepel, ugyanis 
a magát demokratának prezen-
táló Márki-Zay úton-útfélen arra 
a Székelyek Világszövetsége 
nevű szervezetre hivatkozik 
mint szövetségesére a nemzeti 
kérdésekben, amelyik fi noman 
fogalmazva kétes háttérrel ren-
delkezik”. A Kárpát-medencei 
külképviseletek tevékenységé-
nek összehangolásáért felelős 
miniszteri biztos szerint ez a 
szervezet több magyarellenes 
provokációt is elkövetett már. 
Kiemelte: olyan akciók fűződ-
nek a nevéhez, mint a székelyek 
önálló nemzetiségként való elis-
merésére irányuló népszavazási 
kezdeményezés, de időről időre 
Romániában is zavart keltenek, 
amikor indítványozzák, hogy 
önálló nemzetiségként ismerjék 
el a székelyeket. (Krónika)

» Mindenkinek 
megvan a maga igaza, 
de a helyzet az, hogy a 
magunk igazát félre kell 
tenni, és a nagy egé-
szet kell nézni.




