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ÉGETŐ PROBLÉMA A TANKÖNYVHIÁNY ÉS A GYEREKLÉTSZÁM-CSÖKKENÉS

Gondokkal terhelt a magyar 
diákok iskolatáskája

Bár az elmúlt két évben ugrásszerűen nőtt a magyar nyelven megjelentetett 
tankönyvek száma, továbbra is a kiadványhiány a romániai magyar okta-
tás egyik legégetőbb problémája – jelentette ki a Krónikának Kovács Irén 
Erzsébet oktatási államtitkár, akinek ezzel együtt meggyőződése, hogy a 
magyar pedagógusok „kreativitása” kompenzálja az ideiglenes tankönyv-
hiányt. A szakpolitikus szintén súlyos gondnak nevezte a drasztikus diák-
létszám-csökkenést, ugyanakkor hangsúlyozta: szükség lenne a pedagógus 
fogalmának újraértelmezésére. Az államtitkár megvalósításokról is beszá-
molt lapunknak a közelgő tanévkezdés előtt. 4.»

Nehéz használható tartalommal megtölteni. Nemcsak segédeszközök hiányoznak: az élményközpontú, gyakorlati fejlődés sem biztosított az oktatásban

Munkanap lehet 
a szombat is
Munkanap lehet a szombati nap 
is, azonban kizárólag abban az 
esetben, ha erre a munkavállaló is 
rábólint. A vonatkozó jogszabály-
javaslat értelmében a ledolgozott 
hétvégi órákat csakis anyagi erő-
forrásokkal lehetne kompenzálni, 
vagyis a munkáltató nem lenne 
köteles szabadnapot adni, ami ál-
tal a 48 órás kötelező heti pihenés 
24 órára csökkenne.  7.»

Nem maradnak 
éhesek a legkisebbek
Alig néhány nappal az iskolakez-
dés előtt úgy tűnik, hogy a 
korábbi években tapasztaltnál 
zökkenőmentesebben zajlik a 
2019/2020-as tanévben a tej-kifl i 
program, és az erdélyi, illetve par-
tiumi óvodások, valamint kisdiá-
kok, ha nem is mindenhol az első 
naptól, de legkésőbb szeptember 
második felétől kapnak tízórait. 
18 millió euró uniós forrás áll 
rendelkezésre.  8.»

Gazdag repertoár
kevés pénzből
A nem túl fényes anyagi helyzet 
ellenére is gazdag repertoárral 
várja közönségét Erdély egyetlen 
operaháza, a Kolozsvári Magyar 
Opera. Az évadot Giuseppe Verdi 
fi atalkori négyfelvonásos operájá-
val, a nyers erejű A lombardokkal 
indítják a budapesti Némedi Csaba 
rendezésében.  9.»

Restitúciót akar 
az RMDSZ
Törvénytervezetet dolgoz ki a 
kommunizmus idején államosított 
egyházi ingatlanok visszaszolgál-
tatására az RMDSZ. A törvényho-
zás őszi ülésszaka prioritásainak 
véglegesítése során a szövetség 
parlamenti frakciói megenged-
hetetlennek nevezték, hogy 30 
évvel a kommunizmus bukását 
követően a restitúciós bizottság 
még mindig nem hozott érdemi 
döntéseket több száz, a történel-
mi magyar egyházakat megillető 
ingatlan ügyében. 3.»

 » A diáklét-
szám-csökkenés 
miatt átrendező-
dik az oktatási 
hálózat, kényte-
lenek iskolákat, 
osztályokat 
összevonni, ami 
gyakran konfl ik-
tust eredményez.
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Többnyelvűen „zakatolnak” 
a MÁV-vonatok Erdélybe 2.»

Merényletet követtek el a kabuli
román külképviselet ellen  5.» Sass Boglárka kézműves,

aki hulladékból teremt értéket 2.
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