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TANULSÁGOS ADATOKAT HORDOZ A DIÁKOK JÖVŐKÉPÉT VIZSGÁLÓ KUTATÁS

Továbbtanulás „védheti” 
a magyar egyetemistákat

Az erdélyi magyar egyetemistákat nem viselte meg jelentős mértékben a járvány-
helyzet okozta, a dolgozó társadalmat sújtó gazdasági válság – derül ki a Magyar 
Ifj úsági Központ YZ Intézete és az Országos Magyar Diákszövetség által, több 
mint 1200 hallgató bevonásával készített kutatás eredményeiből. Az Egyetemis-
ták jövőképkutatása című felmérést a Krónikával ismertető Dániel Botond szo-
ciológus szerint a hallgatók továbbtanulással „válaszolhatnak” a munkaerőpiaci 
bizonytalanságra, miközben több pénzt takarítanak meg. Az otthontanulás pedig 
többek között azt is eredményezheti, hogy a diákok kevésbé fognak kötődni az 
egyetemi városukhoz. Ugyanakkor a felmérésből az is kiderül, hogy a fi atalok 
megterhelőbbnek tartják az online órákon való aktív részvételt, és az egyetemis-
ták inkább tartózkodnának a nagy rendezvények látogatásától. 7.»

Jövőképfestés. Több mint 1200 erdélyi magyar egyetemista fejtette ki véleményét a nagyszabású kutatásban

Zászlóbírság 
Székelyudvarhelyen 
Gálfi  Árpádot, Székelyudvarhely 
polgármesterét is megbírságol-
ta Hargita megye prefektusa a 
március 15-én kitűzött magyar 
zászlók miatt. A kormány területi 
képviselője korábban a sepsi-
szentgyörgyi elöljárót sújtotta 
büntetéssel a magyar jelképek 
használatáért.  3.»

Ipari park létesülhet
Andrásházán
Ipari park létesítésére készül 
Andrásházán a Kolozs megyei 
Kisbács község polgármesteri 
hivatala. A még kibontakozó-
ban lévő tervekről, motiváci-
ókról Balázs János, a község 
nemrégiben megválasztott 
RMDSZ-es polgármestere a 
Krónikának elmondta, a főként 
nemzetközi nagybefektetők 
bevonzásával a lakosok és a 
község is profitálna.  4.»

Ha fi zetni kell,
késlekedik az állam
Vállalkozóbarát törvénymódo-
sítás-javaslattal szabályozná a 
betegszabadságok kifizetését 
az RMDSZ. Az intézkedés által 
véget vetnének annak a két 
éve bevett gyakorlatnak misze-
rint az állam jelentős késéssel 
törleszti a cégek által kifizetett 
betegszabadságokat. Kolcsár 
Károly Maros megyei képviselő 
kezdeményezést üdvözlendőnek 
tartják a vállalkozók.  4.»

Rekordszámú
fertőzött intenzíven
Rekordot döntött Romániában 
az intenzív terápián ápolt súlyos 
esetek száma, amely immár 
meghaladja az 1300-at. Miköz-
ben a miniszterelnök többször 
leszögezte a hétvégén, hogy nem 
foganatosítanak országos lezá-
rást, több nagyvárosban utcára 
vonultak az emberek a járvá-
nyügyi korlátozások ellen.  5.»

 » Dániel 
Botond, a jö-
vőképkutatás 
projektvezetője 
a Krónikának 
elmondta, a fel-
mérésben olyan 
témákat dolgoz-
tak fel, amelyek 
a járványhelyzet 
miatt végbemenő, 
komoly kihívások 
és átalakulások 
közepette az 
egyetemista fi ata-
lokat érintik.
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Ismét „bevörösödik” Erdély,
Temesváron színjátékot 
kiáltanak  2.»

Utazási előnyt biztosít az oltottság,
jön a Covid-útlevél  6.»

Női kézilabda: Magyarország
kijutott a tokiói olimpiára  11.»
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