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A TANÜGYMINISZTER NEM AKAR FAGYASZTANI – SOK A VIZSGAKÖVETELMÉNY

Előkerült a tanévismétlés
kormányzati forgatókönyve

Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes szerint a járványügyi helyzetre tekintettel 
felmerült a tanévismétlés lehetősége a kormányban, eközben az oktatási minisz-
ter nem számol a befagyasztás lehetőségével. Burus Siklódi Botond, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke a Krónikának elmondta, re-
méli, hogy nem kell befagyasztani a tanévet, és hogy meg lehet tartani az érettsé-
gi és kisérettségi vizsgákat, amelyeknek követelményeit jelen körülmények közt 
csökkenteni kellene. Arról is beszélt, hogy a szövetség azt tervezi: mivel az isko-
lákban vannak számítógépek, azokat a tanintézetek kölcsönadhatnák azoknak a 
vizsgára készülő gyerekeknek, akik nem rendelkeznek felszereltséggel. 4.»

Távtanítás. Sokan remélik, hogy nem kell befagyasztani a tanévet, és meg lehet tartani az érettségit, kisérettségit

Többletadót vetnek
ki a Léda-házra?
Többletadót vetne ki az önkor-
mányzat leromlott állaga miatt 
a nagyváradi Léda-házra. Szabó 
Ödön, a tulajdonos Mecénás 
Alapítvány ügyvezető elnöke a 
Krónikának úgy vélte, a polgár-
mesteri hivatal ezzel saját, gyat-
rán elvégzett munkáját büntetné.  

3.»

Felfüggesztetnék
a hiteltörlesztést
Legtöbb 48 órán belül előrukkol-
nak a kormány, a Román Nemzeti 
Bank (BNR) és a kereskedelmi 
bankok képviselői egy megoldás-
sal a hitellel rendelkező polgárok 
és cégek megsegítésére – jelentette 
be tegnap Florin Cîțu pénzügymi-
niszter, miután sokan bírálták az 
Orban-kabinetet, hogy viszonylag 
szerény segélycsomagot fogadott 
el a koronavírus-válság hatásainak 
enyhítésére.  7.»

Díjazott kolozsvári
diáktalálmányok
Dicséretet kaptak a Greenfoot 
nevű programozási verseny 
országos szakaszán a kolozsvári 
Apáczai Csere János Elméleti Lí-
ceum, valamint a Báthory István 
Elméleti Líceum diákjai. A közép-
iskolások a tanító és szórakozta-
tó jellegű feladatokat tartalmazó 
játékok megalkotásáról, terveik-
ről beszéltek lapunknak.  12.»

„A bajnokság
már le van tudva”
Megviseli a bizonytalanság a spor-
tolókat és a sportegyesületeket. 
Bár a koronavírus-járvány miatti 
kényszerszünet alatt is igyekeznek 
felkészültnek maradni, a bezártság 
korlátozott lehetőségeket kínál az 
edzésre. A Sepsi OSK futballklub-
ját irányító Hadnagy Attila a Liga 
1-es bajnokság befejezésére kevés 
esélyt lát, azt ugyanakkor reméli, 
hogy fel tudnak majd készülni a 
következő idényre.  11.»

 » A szaktárca 
arra kér min-
denkit, hogy 
maradjon otthon, 
a diákok tanul-
janak online, a 
szülők pedig ne 
vigyék sehová 
gyerekeiket.
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Ötszáz fölé emelkedett a romániai
koronavírus-fertőzöttek száma  5.»

Több hónapra teljesen leáll
az idegenforgalom  6.»

Ábrám Zoltán a fekete március
megalázó következményeiről   8–9.
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