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Sajátos románnyelv-tanítás 
rejtett buktatókkal

Vészesen közeleg a román nyelv és irodalmat sajátos tanterv szerint tanuló 
magyar diákok képességfelmérője, azonban a mostani hetedikeseknek, il-
letve szüleiknek és tanáraiknak még fogalmuk sincs, miből fognak vizsgáz-
ni a diákok 2021 őszén. Miközben a szülők eltérő tapasztalatokról számoltak 
be a Krónikának, pedagógusok arra mutattak rá: a tanterv jó, ám tanárfüg-
gő, hogyan alkalmazzák. Ugyanakkor rendkívül megnehezíti munkájukat 
a tankönyvhiány, illetve a képességvizsga mintatételeinek késlekedése. 
A kisebbségi államtitkárság szerint a 2021-es cikluszáró vizsga módszerta-
nát és a tételmintákat 2020 szeptemberében teszik közzé.

Bizonytalan kifutás. A kísérleti generációval már évekkel ezelőtt ismertetni kellett volna a képességvizsgán várható elvárásokat

Hogy ne tűnjünk el
a süllyesztőben
Magyarország népessége és a 
teljes magyar ajkú lakosság is 
drámai módon csökken a Kár-
pát-medencében. Ha nem teszünk 
valamit, a magyarság a történelem 
útvesztőjébe süllyed, mint ahogy 
ez megtörtént nagyon sok néppel 
– fi gyelmeztettek a XI. Demográfi ai 
és Szociális Konferencián, amelyet 
magyarországi és helyi szakembe-
rek bevonásával szerveztek meg 
Marosvásárhelyen.  4.»

Újra bezárhat
a parajdi sóbánya
Szombaton ugyan újraindult az ide-
genforgalmi tevékenység a parajdi 
sóbányában, de ismét leállhat a 
bányalátogatás, ugyanis a sztrájko-
ló vájárok vasárnapig semmilyen 
hivatalos tájékoztatást nem kaptak 
a követeléseik ügyében hozott 
pénteki vezetőtanácsi döntésről. 
Kelemen József, a bányászok szak-
szervezeti vezetője szerint politikai 
játszmák áldozatai.  4.»

Játékos ötletek
triatlonja Váradon
Az igazi Ady, a korszakalkotó, az 
ellenfelek alaptalan vádaskodásai 
ellen ma is ragyogóan éles és telibe 
találó fegyverül szolgáló verseket 
alkotó költő került középpontba a 
Nagyváradi Könyvmaraton hétvégi 
zárórendezvényén. Az eseményen 
huszonnégy óra alatt kellett megír-
ni, majd színpadképessé varázsolni 
a szövegeket.  9.»

Növekvő színvonal
a zenei színtéren
A marosvásárhelyi Szintaxis 
zenekar Közeleg feléd című 
szerzeménye nyerte el leginkább a 
zsűri tetszését a Legszebb Erdélyi 
Magyar Dal 25 év alatti kategóriájá-
ban – derült ki a szombati kolozs-
vári gálaesten. A zsűritagok szerint 
egyre több fi atal erdélyi együttes 
tud vállalható nagyszínpados 
produkciót összehozni. 12.»

 » A jelenlegi 
hetedikesek ko-
rábban minden 
évben késve 
kaptak tanköny-
vet, idén pedig 
még el sem 
jutott hozzájuk a 
segédeszköz.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

FO
TÓ

: 
GE

CS
E 

NO
ÉM

I/
AR

CH
ÍV

A marosvécsi kastély kapunyitásának 
évfordulóját ünnepelték  2.»

Alacsony magyar érdeklődés
az államfőválasztáson  5.»

Alter-Native: a jó filmhez kreativitás 
és mondanivaló szükséges 9.»
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