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KÖZZÉTETTÉK A TELEPÜLÉSEKRE VONATKOZÓ OKTATÁSI FORGATÓKÖNYVEKET

„Színre viszik” a hatóságok
a várva várt tanévkezdést

Valamennyi romániai település megtudta tegnap, milyen forgatókönyv szerint 
kezdhetik meg a tanévet a helyi óvodások és iskolások szeptember 14-én. A 
járványügyi besorolás értelmében az ország térképén a zöld szín dominál, ám 
sok a sárga rész is: például Gyulafehérváron, Nagyváradon, Brassóban és Csík-
szeredában egyes diákok online kezdik meg a tanévet, mások pedig elejétől 
fogva bejárnak majd az iskolába. Az országban csaknem félszáz településen 
kizárólag az interneten rajtol az oktatás. A végső döntést az iskolakezdés mód-
járól legkésőbb szeptember 10-éig meghozzák a tanintézetek a közegészségügyi 
igazgatóság, a tanfelügyelőség és a vészhelyzeti bizottság útmutatásai alapján. 
Érintettek úgy vélik, biztatni kell a szülőket, hogy „jó lesz”. 4.»

Erre is fel kell készülni. A diákok zöld forgatókönyv esetén is a járványügyi óvintézkedések betartásával járhatnak ismét iskolába

Rendőrszakszervezet:
hazudik Bode
Hazugsággal vádolja az Europol 
rendőrszakszervezet Lucian Bode 
közlekedési minisztert a sofőrje 
által okozott baleset kapcsán. Az 
érdekvédők szerint az autót vezető 
kormányőr nem dönthetett önál-
lóan sem arról, hogy használja-e a 
megkülönböztető fény- és hang-
jelzéseket, sem pedig arról, hogy 
a közlekedési szabályokat áthágva 
száguldjon.  5.»

Újabb támogatások
bajba jutott cégeknek
Újabb állami támogatásokat 
vehetnek igénybe a koronaví-
rus-járvány által sújtott cégek, 
ám ezeket egyelőre nem lehet 
lehívni, mert nem jelentek meg 
a kérelmezési formanyomtatvá-
nyok. A bukaresti kormány egye-
bek mellett bevezette a részleges 
kényszerszabadság intézményét 
is, de az is csak a későbbiekben 
derül ki, hogy pontosan ki veheti 
igénybe. 6.»

Jiři Menzel, akire a
nézőnek szüksége van
Filmjeit átjárja egyfajta remény-
keltő derű, mérhetetlen embersze-
retet és tipikusan csehes életvi-
dámság. Menzel olyan alkotó, 
aki szereti az embereket a maguk 
gyarlóságaival, esendőségével 
együtt – mondta el megkeresé-
sünkre Papp Attila Zsolt újságíró, 
a Filmtett portál munkatársa, 
lapunk volt munkatársa annak 
kapcsán, hogy 82 éves korában 
elhunyt Jiři Menzel Oscar-díjas 
cseh fi lmrendező, számos ikonikus 
fi lm alkotója.  9.»

Siculus-díjak
erdélyi zenekaroknak
Sajátos körülmények között, de 
igazi zenei élményekkel tűzdelve 
zajlott a hétvégén a székelyudvar-
helyi Siculus fesztivál, amelynek 
nagydíját A Csajod zenekar vihette 
haza Kolozsvárra.  12.»

 » Egyetlen 
erdélyi városban 
kell vörös forga-
tókönyvet alkal-
mazni, mégpedig 
a Brassó megyei 
Vidombákon.
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Tovább gyengül a lej, újabb
csúcson az euróárfolyam  7.»

Szülőföldjükön tartanák
a magyar kutatókat  2.»

Petíció indult a gyógyüdülés
megmentéséért  6.»

ELŐFIZETÉS: 0726-720517 • KRONIKAONLINE.RO/ELOFIZETES

5
9

4
8

4
9

4
1
1
0

0
4

9
2
0
17

2




