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Feledtette a maszk szorítását 
a diáktalálkozás öröme

Félévnyi „nagyvakáció” után a legtöbb gyerek tegnap visszatért az óvodákba és 
iskolákba Romániában. A járványhelyzet miatt rendhagyó tanévkezdés túlnyo-
mórészt az óvintézkedések ismertetéséről szólt, de a találkozás öröme így is ün-
nepélyessé tette az iskolai maszkviselés és távolságtartás miatt kényelmetlen, 
néhol szívszaggató pillanatokkal fűszerezett kezdést. A pedagógusok szerint 
látszik, hogy a nebulók felkészültek, a kicsikben is kialakult egyfajta „polgári 
öntudat”, de így is rendkívül nehéz lesz maradéktalanul betartani a szabályo-
kat. Egyébként tegnap sok helyen tumultus alakult ki az iskolák kapujában, 
miközben már magyar diák megfertőződéséről is hír érkezett. 3.»

Újfajta taneszköz. Az iskolák a járványügyi helyzethez alkalmazkodva nyitották meg kapuikat a diákok előtt

Patthelyzetben
a tej-kifl i program
Elosztóközpont, élelmiszerre 
költhető értékjegy nyújthatna 
megoldást a tej-kifl i program 
járványhelyzetben is zökkenő-
mentes működéséhez – vélik 
a lapunk által megszólaltatott 
önkormányzati vezetők, akik 
szerint így az online tanulók is 
hozzájuthatnának az ingyentízó-
raihoz.  2.»

Bővül az észak-
erdélyi sztráda
Előfordulhat, hogy már a hét 
folyamán birtokba vehetik az 
autósok az észak-erdélyi autópá-
lya Radnót és Maroskece közötti 
szakaszát, amelynek az eredeti 
forgatókönyv szerint már a nyárra 
el kellett volna készülnie.  6.»

Még 30 napnyi
veszélyhelyzet
Nem szabadulunk meg a korona-
vírus-járvány miatt május közepe 
óta tartó veszélyhelyzettől: a 
román kormány tegnap további 
harminc nappal meghosszab-
bította a hatályát. Ugyanakkor 
lazításokat is bevezettek: legfel-
jebb száz fő részvételével és az 
egészségügyi előírások betartásá-
val engedélyezik a tüntetéseket, 
és engedélyezték a közvetlen 
testi kontaktust igénylő sportok 
gyakorlását. 5.»

A Csajod: a zenekar 
prioritás számunkra
A Csajod kolozsvári funk-rock 
zenekar mindegyik dalának külön 
története van, és sosem törekedett 
arra, hogy slágert írjon. A Siculus 
fesztivál nagydíját néhány napja 
elnyert fi atal fi úbanda tagjai – 
Szőcs Tamás énekes, gitáros, 
Sentes István Zsombor basszus-
gitáros, Lőcsei Zsolt dobos, Láng 
Tibor gitáros – sikerük titkáról, 
szakmai előmenetelükről, kisle-
mezük megjelenéséről beszéltek a 
Krónikának. 12.»

 »  Az ismerte-
tett szabályok 
hallatán a gyere-
kek nem tiltakoz-
tak, de látszott 
a szemükön a 
szomorúság és 
az, hogy nem 
tudják elképzel-
ni, miként lesz a 
továbbiakban.
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Erdélyben is megosztó
a budapesti SZFE ügye  4.»

Nem népszerű a hitel
a romániai fogyasztók körében  7.»

Román olvasók
„párbaja” magyar
irodalomból  9.»
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