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Igazi segítség a szórványban 
a délutáni magyar oktatás

A szórványvidéken működő iskolák, valamint a szülők számára egyaránt 
nagy segítséget jelent az új tanévtől induló délutáni oktatási program – ál-
lítják az érintettek. A magyar kormány támogatásával megvalósuló projekt 
keretében Bukarest és 9 erdélyi megye 33 iskolájában foglalkozik szakkép-
zett pedagógus tanórák után a román többségű közegben élő elemistákkal. 
Az Iskola Alapítvány által koordinált napközi (aft er-school) program az új 
tanévvel indul 1844 elemista részvételével, akikre 83 szakképzett pedagó-
gus felügyel. Működtetői azt remélik, hogy ezáltal megnő az egyre nagyobb 
gyerekhiánnyal küzdő szórványiskolák vonzereje. 4.»

A besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium is egyike a 33 helyszínnek, több mint 70 gyerek jelentkezett a foglalkozásokra

Javában dúl
a „trónok harca”
A kormány szabotálásával vádolta 
meg Viorica Dăncilă Klaus Johan-
nist, miután az államfő közölte, 
hogy nem hajlandó ellenjegyezni 
a miniszterelnök kormányátalakí-
tási javaslatát. Egyre inkább úgy 
tűnik, hogy Victor Ponta exkor-
mányfőn, a PSD volt elnökén mú-
lik a kisebbségi szociáldemokrata 
kabinet sorsa.  5.»

Iskolások bánhatják
az úzvölgyi bírságokat
A kiszabható legmagasabb 
bírsággal sújtotta a rendőrség a 
csíkszentmártoni önkormány-
zatot az iskolabuszok jogtalan 
használata miatt a hétfői úzvöl-
gyi megemlékezésen, miközben 
a lemhényieket is megbüntették. 
Mivel a buszok forgalmi engedé-
lyét is visszatartották 30 napra, 
nem lesz mivel iskolába szállíta-
ni a helyi gyerekeket.  2.»

Tovább éltetik Koltón
a Petőfi -kultuszt
A Petőfi -kultusz ápolására, a ha-
gyományok továbbéltetésére hív-
ják fel a fi gyelmet a Máramaros 
megyei Koltón a hét végén. A ren-
dezvényen arra is emlékeznek, 
hogy a költő a ma felújítás alatt 
álló Teleki-kastélyban töltötte 
mézesheteit. Az évente megszer-
vezett eseményről a főszervező, 
Téglás József pedagógus beszélt a 
Krónikának.  17.»

Az EL-ben folytatja
a Kolozsvári CFR
Az Európa Ligában várja a 
csoportkör pénteki sorsolását a 
Kolozsvári CFR élvonalbeli lab-
darúgócsapata, miután a Prágai 
Slavia elleni párharc ban kiesett 
a Bajnokok Ligájából. Az utolsó 
selejtezőkör csehországi visszavá-
góját is 1-0-ra veszítette el, ezért 
ellenfele 2-0-s összesítettel jutott 
a legrangosabb kontinentális 
klubtorna főtáblájára.  19.»

 » A vegyes csa-
ládok esetében 
még hatványo-
zottabb a segít-
ség, hisz ott csak 
az egyik szülő 
tud segíteni a 
magyar iskolába 
járó gyereknek, 
ezért irányukba 
nyomós érv a tá-
mogatott napközi 
program megléte.
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Bukarest felpörgeti
a munkaerőimportot  6.»

Exporttiltás helyett ellenőrzött
erdőgazdálkodás  15.»
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