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CSAK NÉGY NAPPAL A RAJT ELŐTT DÖNTENEK AZ OKTATÁS MÓDJÁRÓL

Tanévkezdés: feladták
a leckét a miniszterek

Négy nappal az iskolakezdés előtt derülhet ki, hogy az egyes tanintézetek 
milyen járványügyi forgatókönyv szerint kezdik el a tanévet. A román egész-
ségügyi és az oktatási miniszter tegnap sajtótájékoztatón ismertette, mi vár-
hat a diákokra és pedagógusokra szeptember 14-én. Személyes diákjelenlét 
esetén kötelező az egyméteres távolság betartása és a maszkviselés, kivéve 
az óvodákban. A pedagógusok ötperces szüneteket tartanak, hogy legyen 
idejük osztályt váltani. Az órák 55 percesek lesznek, de ebbe osztályonként 
beletartozik egy 10-15 perces szünet is, amelyet úgy kell megszervezni, hogy 
a különböző osztályok diákjai ne találkozzanak egymással. Ugyanakkor 
tömbösített órákkal csökkentenék a tanár-diák találkozások számát. A ha-
tóságok végül elálltak a kötelező szülői nyilatkozat bevezetésétől. 4.»

Mindenre fel kell készülni. A hatóságok kidolgozták a járványhelyzetben alkalmazandó módszertant valamennyi oktatási szint számára

Elhunyt Benedek
István hematológus
Meghalt az erdélyi hematológiai 
iskola megteremtőjeként szá-
montartott Benedek István. A 
marosvásárhelyi orvosprofesszor 
megfertőződött a koronavírussal 
az általa alapított Szentgyörgy 
utcai klinikán, ennek szövődmé-
nyeként kétoldali tüdőgyulladást 
kapott, és nem tudott kigyógyulni 
belőle.  8.»

Belső viták a 
szociáldemokratáknál
Belső konfl iktusokhoz vezetett a 
Szociáldemokrata Pártban (PSD), 
hogy hétfőn határozatképtelenség 
miatt még vitázni sem tudott a par-
lament a kormány ellen benyújtott 
bizalmatlansági indítványról. Bár 
Marcel Ciolacu pártelnök napiren-
den tartaná a kormánybuktatást, 
olyan hangok is vannak, amelyek 
szerint ez már nem időszerű. Töb-
ben Ciolacut bírálják.  5.»

Feketelistán
a trükköző cégek
Romániai premier: feketelista 
készült a versenytárgyalásokon 
trükköző vállalatokról. Máris van 
olyan cég, amely követeli, hogy 
töröljék, mert a feketelistás jelenlét 
árt a megítélésének. A Krónika 
által megkérdezett önkormányzati 
vezetők jónak tartják az ötletet, 
ám ennél többet várnak annak 
érdekében, hogy a közbeszerzé-
seket valóban gördülékenyen és 
versenykorlátozás nélkül tudják 
lebonyolítani.  6.»

Félházas nyitás:
út a normalitás felé
Bár jelenleg bizonytalanság övezi 
a színházak és mozik működését, 
értékelendő, hogy ha félgőzzel 
is, de szeptembertől fogadhatják 
közönségüket a kulturális intéz-
mények. Ez a megszokotthoz való 
visszatérés első lépése – nyilatkoz-
ta a Krónikának Tompa Gábor, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója és Lázár-Prezsmer 
Endre, a sepsiszentgyörgyi Művész 
Mozi programfelelőse.  9.»

 » Összesen 
3181 település 
járványtani hely-
zetéről kell jelen-
tést készíteni, 
és minden iskola 
ezen felmérés 
alapján választja 
ki a megfelelő 
iskolakezdési 
forgatókönyvet. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Magyar felirat a nagyváradi
Szent László hídon  2.»

Otthonérzet a fejlődő
Szatmárnémetiben  3.»

Ismét nincs budapesti repülőjárat
Marosvásárhelyről  7.»
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