
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. JÚLIUS 7., SZERDA
XXIII. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

MAGYAR TÖBBSÉGBEN IS A ROMÁN A NYERŐ A SZATMÁRI SÁRKÖZÚJLAKON

Tévhitek áldozata
az anyanyelvű oktatás

Hiába él kétharmados többségben Sárközújlak magyarsága, hiába rendel-
kezik korszerűen felszerelt, két tannyelvű iskolával, a szülők jelentős része 
román tagozatra íratja gyermekét. Az anyaország, illetve Kárpátalja köze-
lében fekvő Szatmár megyei kisvárosban még mindig hódít az az elmélet, 
miszerint az állam nyelvén tanuló gyerek jobban érvényesül az életben. 
Seer Gyula alpolgármester – aki 21 évet dolgozott a tanügyben – a Króni-
kának úgy fogalmazott, a magyar szülők zömét „teljesen beoltották min-
denféle tévhittel”. Ennek következtében mára az a skizofrén állapot állt 
be, hogy a magyar többségű település középiskolájában már csak román 
tagozat működik. Ugyanakkor a beidegződések ellenére egyesek kezdenek 
ráébredni arra, hogy az identitásuk felvállalásával nem éri hátrányos meg-
különböztetés őket. 4.»

„Kivágták” a nyelvüket. Sárközújlakon a kétharmados magyar többség ellenére elsorvad az anyanyelvű oktatás

Gyengébb mutatók
a magyar tanulóktól
Országos szinten 67,8 százalé-
kos volt (tavaly 62,9 százalék) az 
átmenési arány az idei érettsé-
gin, ezen belül a magyar diákok 
körében 58,25 százalékos átme-
nési arányt regisztráltak, ami a 
magyar diákok által tavaly elért 
59,66 százalékos eredményhez ké-
pest is gyengébb. Ebben az évben 
több mint nyolcszázzal kevesebb 
magyar tanuló jelentkezett érett-
ségire, mint 2020-ban.  8.»

Bevált Gyergyóban a
négynapos munkahét
Akkora sikere volt Izlandon a kí-
sérleti jelleggel bevezetett négyna-
pos munkahétnek, hogy mára már 
a szigetország alkalmazottainak 
86 százaléka vagy kevesebb ideig 
dolgozik ugyanazért a fi zetésért, 
vagy a közeljövőben megkapja ezt 
a jogot. Gyergyószentmiklóson is 
sikertörténetről beszél a vállalko-
zó, aki idén tavasszal megpróbál-
kozott a rövidebb munkahéttel, és 
azt mondja, mások is érdeklődnek 
a kezdeményezésről.  7.»

Nem kombinálják
még a vakcinákat
Nem kombinálják a koronavírus 
elleni vakcinákat, mivel további 
tudományos eredményekre várnak 
a témában – jelentette be Valeriu 
Gheorghiță, az oltási kampány ko-
ordinátora. Eközben arról is döntés 
született, hogy a fi x oltópontok 
egy része egyelőre leáll, hogy a 
személyzetük a vidéki lakosság 
oltásában vehessen részt. 5.»

Szürreális Rómeó
és Júlia Kolozsváron
Ez egy 3. évezredbeli előadás – 
jellemezte Visky András drama-
turg, a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház művészeti vezetője ifj . 
Vidnyánszky Attila Rómeó és 
Júlia-rendezését, melyet szom-
baton mutat be a kolozsvári 
teátrum.  9.»

 »  Hiábavaló-
nak bizonyult 
annak a felmé-
résnek a bemuta-
tása is, amelyből 
tisztán kimutat-
ható, hogy az 
anyanyelvükön 
tanuló diákok 
könnyebben 
boldogulnak az 
életben.

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Magyar Zarándokházat
avattak Nagyváradon  3.»

Alaposan megkésett Románia
a műanyag betiltásával  6.»

Augusztusban tartják a jubileumi
Partiumi Magyar Napokat  12.»
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