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Inkább csak távoktatás,
mint digitális tanóra

Több mint fél év eltelt azóta, hogy a koronavírus-világjárvány begyűrűzése 
nyomán először felfüggesztették a jelenléti oktatást a romániai tanintéze-
tekben, az ország most sem állt készen az online tanításra való áttérésre. 
Bár sokak szerint már rég tudni lehetett, hogy elkerülhetetlen lesz ez a for-
gatókönyv a járvány második hullámában egyre növekvő esetszám miatt, a 
kormány által beígért okoseszközök nagy része nem érkezett meg, számos 
településen nincs megfelelő internet-hozzáférés, az alternatív megoldáso-
kat pedig nagyon sok helyen továbbra is csak keresik. 4.»

Nem mindenki fér hozzá az online oktatáshoz. Ahol nincs laptop, okoseszköz vagy internet, a munkafüzetek áthidaló megoldást jelenthetnek

Tanasă „leszerelte”
a székely elöljárókat
Dan Tanasának eredményes perso-
rozata után ma már csak egy levelet 
kell küldenie, és a székelyföldi pol-
gármesterek többsége eltávolítja a 
székely zászlókat, leveszi a Község-
háza feliratot a hivatal épületéről. 
Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely 
Figyelő Alapítvány elnöke szerint 
– akár az általuk biztosított jogi 
segítséggel – fel kellene vállalni a 
pereket, mert a jogsértések csak 
így kerülhetnek az Emberi Jogok 
Európai Bírósága elé.  8.»

Orban a tinédzser
„vírusterjesztőkről”
Az éjszakai bulikat és a tinédzse-
rek csoportos találkozásait ne-
vezi a koronavírusos esetszámok 
megugrása egyik fő forrásának a 
kórelőzmények alapján Cristian 
Oancea temesvári kórházmene-
dzser és Ludovic Orban minisz-
terelnök egyaránt. Kolozsváron 
közben tegnap elérte a 7,45 
ezreléket a fertőzöttségi szint, 
de még várnának a karanténnal, 
zöldvonalat vezettek be. 

Cîţu: a nyugdíjak
nőnek, az adók nem
Cáfolta tegnapi sajtótájékoztató-
ján Florin Cîţu pénzügyminiszter, 
hogy a nemzeti liberális párti 
(PNL) kormány adóemelésre 
készülne, és kizártnak nevez-
te azt is, hogy megállapodást 
készülnének kötni a Nemzetközi 
Valutaalappal (IMF). Ígéretet tett 
egyúttal, hogy minden évben 
emelni fogják a nyugdíjpont 
értékét.  6.»

„Víruspozitív” hír
tesztelés nélkül
Teljesen elképedt egy csíkcsicsói 
nő, amikor néhány nappal ezelőtt 
a késő esti órákban SMS-üzene-
tet kapott egy négy számjegyű 
központi számról, amelyben arról 
értesítették, hogy az aznap elvég-
zett koronavírustesztje pozitív 
eredményt hozott. Mivel őt nem is 
tesztelték, így nagyon megdöbbent 
az értesítés láttán. 8.»

 » A táblagépek 
késése abból a 
szempontból is 
hátrányos, hogy 
már eddig meg 
kellett volna taní-
tani a gyerekeket 
az okoseszközök 
használatára.
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„Kész bolondulás, ami itt van”
– Káosz fogadta tegnap
a piacozni szándékozókat  2.»

Székelyföldnek is haszna lesz
a borvízforrásokból  6.»
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