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VÉGZŐS DIÁKOK, OSZTÁLYFŐNÖK A KICSENGETÉSRŐL JÁRVÁNYIDŐBEN

Ballagók: „vagy találunk 
utat, vagy építünk egyet”

Örömmel készültek-készülnek a személyes részvételű kicsengetésre az er-
délyi magyar végzősök. Az elmúlt több mint egy év felemásra sikeredett az 
online térbe szorult oktatás miatt, aminek sok volt a hátránya, ugyanakkor 
remélik, eredményesen készülnek az érettségire. A ballagás közeledtével 
kolozsvári és nagyváradi tizenkettedikeseket, valamint egy végzős osz-
tály vezetőjét kérdeztük. „Mottónk így szól: »Vagy találunk ott utat, vagy 
építünk egyet.« Számunkra a vírus, a korlátozások, online iskola olyanok 
voltak, mint a köd: hol alászállt a városra, és megrekedt, hol csak épp bekö-
szönt. Ebben a ködben volt, hogy nem láttuk a kiutat, és magunknak kellett 
utat építenünk, mint Hannibálnak a cél elérése érdekében” – mondta az 
egyik végzős diák.  4.»

Ballag már a vén diák. Tegnap szabadtéri rendezvény keretében búcsúztak az iskolától a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzősei

„Felmelegített”
régiósítás
A magyarok által többségében la-
kott megyék számára egyértelműen 
hátrányt jelentene az a régiósítás, 
amelynek ötletével újfent előruk-
kolt Emil Boc, Kolozsvár polgár-
mestere. A Krónika által megkérde-
zett RMDSZ-es politikus leszögezte, 
határozottan ellenzi a javaslatot.  

3.»

Aggasztóan csökkent
az oltási hajlandóság
Tegnaptól már a 12–15 éves korosz-
tály tagjainak koronavírus elleni 
oltása is elkezdődött, az oltási 
kampány koordinátora, Valeriu 
Gheorghiţă szerint a serdülők 
körében van igény az oltás iránt. 
A hatóságok ugyanakkor minden 
igyekezetükkel azon vannak, hogy 
ismét növeljék az oltási hajlandó-
ságot a felnőttek körében.  5.»

A bútorgyártókat 
az ág is húzza
Egy hónap alatt megkétszerező-
dött a faanyag ára: az árrobbanás 
hátterében a világszinten megnö-
vekedett kereslet és a csökkenő 
kitermelés áll, vélik az érintettek. 
A drágulásnak komoly követ-
kezményei lehetnek, nemcsak 
a bútor drágulását vetítik előre, 
hanem a lakossági tűzifa is többe 
kerül majd, és a feldolgozóipar is 
válságba kerülhet. A Krónika által 
megkérdezett szakember jelezte, 
az ágazatban tevékenykedő erdélyi 
cégek is érzik már a negatív hatá-
sokat.  6.»

A Székely Könyvtár
sorozat kiadásáról
A székely–magyar írott kultúra 
legfontosabb szerzői, könyvei 
közül válogat, a székely írásbeli-
ség minden korszakát igyekszik 
lefedni a 100 darabos sorozat, a 
Székely Könyvtár. A kiadási folya-
mat végéhez közeledik: a nagyívű 
munkáról a sorozat szerkesztőit, 
Ferenczes Istvánt, Fekete Vincét, 
Molnár Vilmost, Mirk Szidónia Ka-
tát, Lövétei Lázár Lászlót és Zsidó 
Ferencet kérdeztük.  9.»

 » „Utolsó 
évünket se 
egyénenként, se 
osztályközösség-
ként nem tudtuk 
rendesen meg-
élni.”

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Bíróságra kerülhet 
a váradi koszorúügy  7.»

Szerződésbontás várható 
a marosvásárhelyi 
stadionépítés ügyében  2.»
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Erdély egyik legszebb
új temploma Mezőpanitban
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