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A „ROMÁN BALETTŐL” A NYELVTANFOLYAMIG SZÁMOS MÓDSZERT BEVETNEK

Hogyan tanuljon meg
a magyar gyerek románul?

Mivel az iskolai románóra messze nem elegendő a nyelv elsajátításához, a 
szülők délutáni programokkal próbálják rászoktatni csemetéiket a román 
beszédre, oldani a gátlásaikat, melyek olykor épp az iskolában, az állam 
nyelvének nem megfelelő oktatása miatt keletkeztek. Kolozsvári szülők arról 
számoltak be a Krónikának, hogy olykor a legszínvonalasabb magyar iskolá-
ba járó diáknak is alternatív módszerre van szüksége ahhoz, hogy használni 
merje az állam nyelvét. A nyelviskolák tanfolyamainak legfőbb előnye, hogy 
az iskolában alkalmazott didaktikus megközelítés helyett a gyerekek játszva 
ismerkedhetnek a román nyelvvel, ami érdekesebbé teszi számukra.

Csak játékosan. A szórakoztató foglalkozások érdekesebbé teszik a gyerekek számára a román nyelvet, oldják gátlásaikat

Vaklárma a bákói
koronavírus-fertőzés
Bár hétfőn még attól lehetett 
tartani, a kínai koronavírussal 
fertőződött meg egy bákói diák, 
tegnap az egészségügyi tárca 
közölte: csupán infl uenzáról van 
szó. A bukaresti külügy a Hupej 
tartományba és Vuhanba terve-
zett látogatások elhalasztását 
javasolta. Hétfő estig újabb 25 
beteg vesztette életét Kínában 
koronavírus okozta tüdőgyulladás 
miatt, így a halottaik száma 106-
ra emelkedett.  6.»

Több hitelt kérnek,
mint válságban
Románia több hitelt vesz fel az 
idei év folyamán, mint a gazda-
sági válság idején – kongatták 
meg a vészharangot a napokban 
elemzők, valamint a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) honatyái. 
Florin Cîţu pénzügyminiszter 
egyebek mellett azzal magya-
rázza a 87 milliárd lejes kölcsön 
szükségességét, hogy törleszteni 
kell az előző kormányok által 
felvett hiteleket. 7.»

Elüldöznék a
vendégmunkásokat
Elszabadultak az indulatok a 
közösségi oldalakon, miután 
kelet-ázsiai munkásokat alkalma-
zott egy ditrói pékség. Többen a 
vállalkozót, mások a munkaválla-
lókat fenyegetik, de a cég egyelőre 
kitart. Mint utóbbi képviselői 
elmondták, hiányzik az itthoni 
szakképzett munkaerő: két éve 
hirdetik az állásokat, de senki sem 
jelentkezett. 3.»

Unikumpéldányt
restaurálnának
Balassi Bálint és Rimay János 
istenes énekeit tartalmazza az az 
1660-ból származó, kis méretű 
unikumpéldány, amely jelenleg 
megtekinthető a marosvásárhelyi 
Teleki Tékában, és amely felújí-
tásra szorul.  9.»

 » Sok szülő 
olyan sportte-
vékenységekre 
– foci, balett, 
úszás stb. – já-
ratja csemetéjét, 
ahol román nem-
zetiségű az edző, 
tanár, és főleg 
román gyerekek 
látogatják.
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KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: G

ÁB
O

S 
AL

BI
N

Református volt Kovács Gergely
kinevezett katolikus érsek  2.»

Eltörölte a parlament a különleges
nyugdíjak egy részét  8.»

Szatmári kalandvágyók
a Budapest–Bamako Ralin  12.»
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