
Pedagógusok, szülők és diákok megkérdezésével 

országos konzultációt indított az oktatási miniszté-

rium a házi feladatokról. Egyebek mellett azt vizs-

gálják, hogy ezek mennyire segítik a tanulókat a fel-

készülésben, unalmasak és nehezek-e, illetve hogy 

mennyire terheli le a diákokat az otthoni felkészü-

lés. A témáról megoszlanak a Hargita megyei tan-

felügyelőségi, pedagógusi és szülői vélemények.

6.

Csak a házi feladat megterhelő?

Egyes diákok hét órányi iskolai program után kezdenek neki a házi feladatok megoldásának

Országos konzultációt indított az oktatási minisztérium

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

2017. november 14., kedd  VIII. évfolyam, 219. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Fájdalmasabb a 
fogászati beavatkozás?

Az iskolapadtól 
az egyenruháig

3. 4.

Eltűnt az érzéstelenítő szerek nagy ré-
sze a romániai fogászati piacról, a fog-
orvosoknak pedig nehézséget okoz a 
készítmények beszerzése. Azok vannak 
szerencsés helyzetben, akik korábban 
feltankoltak a zsibbasztószerekből.

Rendőrismerőseitől tudott meg 
többet a szakmáról Fancsali Nor-
bert. Személyes tapasztalatairól, a 
hatósági munkához való viszonyu-
lásáról és jövőbeli terveiről beszél-
gettünk.

Célkeresztbe került 
Liviu Dragnea

Újabb ügyben idézte be gyanú-
sítottként Liviu Dragneát, a kor-
mány vezető erejét képező Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnö-
két hétfőn a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA). 5.
Megkérdeztük 
olvasóinkat
Ön kiben bízik, és kiben 
nem?
A családomban megbízok, a poli-
tikusokban nem – foglalhatnánk 
össze röviden a gyergyószéki 
szelvénybeküldőink véleményét. 
Azonban többen bővebben is ki-
fejtették meglátásaikat a kérdés 
kapcsán, ezekből válogattunk. 2.
Különleges 
produkciók

A hajdúböszörményi és a 
mikházai területi válogatók-
kal zárult a Fölszállott a páva el-
ső fordulója. A versenyben nyolc 
külhoni induló jutott tovább az 
elődöntőkbe. 11.

Fergeteges hangulatú 
mérkőzésen legyőzni a jó-
val esélyesebb ellenfelet, 
a bajnoki címvédőt: való-
színűleg minden jégko-
rongedző ilyen karrierkez-
detről álmodik. Ruszlan 
Boriszenkónak összejött. 
Irányításával hétfő es-
te a Gyergyószentmiklósi 
Progym nyert a Brassói 
Corona ellen.

A huszonegyedik század em-
berének egyik legnagyobb ki-
hívása talán az, hogy hogyan 
találja meg mindennapjaiban 
az egyensúlyt, az összhangot 
ahhoz, hogy felgyorsult élet-
ritmusa ne váljon ellenségé-
vé. Az élet minden területe 
ugyanis tele van egészségünk-
re káros anyagokkal, amelyek 
hormonegyensúlyunk felbom-
lásához vezethetnek. 

oldal
8.

oldal
9.

Bravúrral indított Ruszlan BoriszenkoA hormonegyensúlyra figyelnünk kell
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