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NEMZETPOLITIKÁBAN ÉS OKTATÁSBAN IS EGYÜTTMŰKÖDNEK AZ ALAKULATOK

Írásba adta összefogását
az EMSZ és az RMDSZ

Megállapodott az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt 
képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről az Erdélyi 
Magyar Szövetség (EMSZ) és az RMDSZ, a dokumentumot az RMDSZ részéről 
Kelemen Hunor elnök, az EMSZ részéről Mezei János társelnök írta alá Kolozs-
váron. Az egyezmény értelmében az alakulatok közösen indulnak a december 
6-ai parlamenti választásokon, az RMDSZ két befutónak számító helyet biztosít 
az EMSZ jelöltjeinek a képviselőházi jelöltlistáin, továbbá a felek nemzetpoliti-
kai, oktatási és önkormányzati téren is együttműködésre törekszenek. Kelemen 
Hunor szerint közös cél, hogy legyen erős parlamenti képviseletük a magya-
roknak, Mezei János ugyanakkor a Krónikának úgy értékelt, hogy hosszú távú 
stratégia alapjait fektették le a megállapodás szentesítésével. 2.»

Összefogás kis távolságtartással. Mezei János, az EMSZ társelnöke és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Kolozsváron szentesítette az egyezményt

Egymillió diák
tanul online
Egymillió diák tanul jelenleg vö-
rös forgatókönyv szerint, ezért a 
tanfelügyelőségek online inspek-
ciókon ellenőrzik majd az oktatási 
tevékenységet. A félévi dolgoza-
tok sorsáról még nem döntött a 
szaktárca, de ezek sima felmérővé 
egyszerűsödhetnek. Közben a 
minisztérium online tanfolyamo-
kat tervez a pedagógusok számára, 
hogy utóbbiak elsajátíthassák 
a különböző digitális felmérési 
módokat.  3.»

Valós társadalmi
párbeszédet akarnak
Valamelyest helyreállítja az 
egyensúlyt a munkaadók és a 
szakszervezetek között a társa-
dalmi párbeszéd törvényének 
módosítása, de a lapunk által 
megszólaltatott szakszervezeti 
vezetők szerint a szellemisége 
ebben a formában sem hoz átütő 
változásokat. 8.»

Átadják az „erdélyi
Oscar-díjakat”
Átadja a hét végén az „erdélyi 
Oscar-díjnak” is nevezett éves 
elismeréseit az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) 
Kolozsváron. A díjakkal a köz-
művelődés területein kiemelkedő 
tevékenységet folytatókat tüntetik 
ki, az ünnepséget szűk körben, 
főként a virtuális térben tartják. 
Az EMKE életműdíját Egyed Ákos 
történész és Cseke Péter író, egye-
temi oktató kapja.  9.»

Petrescu „bedobná
a törülközőt”
Megelégelte az igazságtalan bí-
ráskodást Dan Petrescu, aki a va-
sárnapi vereség után bejelentette 
távozási szándékát a Kolozsvári 
CFR vezetőedzői kispadjáról. A 
klubvezetés kilátásba helyezte, 
hogy a bajnokcsapat nem jelenik 
meg a soron következő Liga 1-es 
mérkőzésén.  11.»

 » Szerepel 
az egyezmény-
ben, hogy 
kidolgozzák 
és a parlament 
elé terjesztik a 
nemzeti jelké-
peket, valamint 
az anyanyelvünk 
szabad használa-
tát biztosító tör-
vénycsomagot.
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Román Mónika pszichológus
a járvány miatti elmagányosodásról 

4.»

Káosz és kilátástalanság uralkodik
a gyógyturizmusban  6.»
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