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Lépés az ismeretlenbe 
a rendkívüli iskolakezdés

Az oktatási intézmények javában készülnek a hétfői iskolakezdésre: a lapunk 
által megszólaltatott tanintézet-vezetők elmondása szerint reggeltől estig 
dolgoznak, a pedagógusok felkészítőkön vesznek részt, szülői értekezleteket 
tartanak, rendezik, alakítják az osztálytermeket, hogy betarthassák az előírt 
óvintézkedéseket. De sok még a megválaszolatlan kérdés, a gyakorlatban 
derül majd ki, miként tudják megoldani a felmerülő problémákat. Az viszont 
tény, hogy olyan iskolákban is kénytelenek lesznek alkalmazni a sárga zónák-
ra előírt hibrid oktatást, ahol amúgy a járványügyi helyzet lehetővé tenné, 
hogy mindenki visszatérjen az iskolapadokba. Imre Mihály marosvásárhelyi 
orvos, egyetemi tanár szerint ugyanakkor meggondolatlan és veszélyes dön-
tés volt zöld forgatókönyv alapján megnyitni az iskolákat.

Biztonságos távolságban. Az érettségin már tesztelt óvintézkedések betartásával mehet a diákok egy része iskolába, a többiek otthonról „csatlakoznak”

Decemberben
érkezhet az oltás
Januárban elkezdhetik beoltani a 
legveszélyeztetettebb kategóriákba 
tartozó polgárokat, valamint az 
egészségügyi személyzetet és a 
pedagógusokat, miután várható-
an decemberben megérkezik az 
országba az első adagnyi, korona-
vírus elleni oltás – közölte Nelu 
Tătaru egészségügyi miniszter. 
Azt is elmondta, hogy tárcája a 
veszélyhelyzet meghosszabbítását 
javasolja.  5.»

Hármas vásárhelyi
csata, Soós a favorit
Soós Zoltán, az RMDSZ és az 
Erdélyi Magyar Szövetség által 
is támogatott független jelölt a 
legesélyesebb Marosvásárhely 
polgármesteri székére egyes pártok 
belső használatra készült felméré-
sei szerint. Az RMDSZ arra számít, 
hogy Soós Zoltán most jóval több 
elégedetlen román nemzetiségű 
szavazót tud megszólítani, mint 
négy évvel ezelőtt. 3.»

Interjú Szávai Géza
Illyés-díjas íróval
Szávai Géza író, műfordító kapta 
augusztus végén a Magyar Művé-
szeti Akadémia (MMA) irodalmi 
elismerését, az Illyés Gyula-díjat, 
a méltatásban a rendszerváltás 
utáni Magyarország válság-
helyzeteinek elemzőjeként, a 
világregény műfaji kísérletének 
megteremtőjeként aposztrofál-
ták. A Hargita megyei Küsmödön 
született, Magyarországon élő író 
legújabb regényéről, írói szemlé-
letmódjának összetevőiről beszélt 
a Krónikának. 17.»

Világzenei találkozó
a mérai fesztiválon
A koronavírus okán elmaradt 
Méra világzenei csűrfesztivál 
szervezői szeptember 17–20. 
között négynapos koncertsorozat-
tal, népzenei mesterkurzussal és 
fotókiállítással kedveskednek a 
Kolozs megyei rendezvény rajon-
góinak, a világzene és népzene 
szerelmeseinek. 20.»

 » „Ez elmélet-
ben egyszerű, 
ám a gyakorlati 
megvalósítás 
körül számtalan 
megválaszolatlan 
kérdés van” – 
mutatott rá egy 
iskolaigazgató.
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Felmérés: akarnak románul tudni
az erdélyi magyarok  2.»

„Megfertőzte” a koronavírus
az erdélyi turizmust  4.»
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