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PEDAGÓGUS ÉS DIÁK AZT REMÉLI, NEM KELL ÁTTÉRNI ONLINE OKTATÁSRA

Bizakodva kezdik a tanévet 
az erdélyi magyar iskolákban

Bizakodóak az erdélyi tanintézetek vezetői a tegnap megkezdődött 2021–
2022-es tanév kapcsán: a jó hangulatú tanévnyitók, a sok vidám gyerek 
láttán reménykednek, hogy nem kényszerülnek ismét az online térbe, ha-
nem marad a jelenléti oktatás. Körképünkben kolozsvári, szilágysomlyói, 
szatmárnémeti, nagyváradi és sepsiszentgyörgyi iskolák vezetőit faggatjuk 
arról, mire számítanak, meddig folyhat személyes jelenléttel a tanítás a má-
sodik olyan tanévben, amely járványügyi megszorítások, „fenyegetettség” 
közepette kezdődik. 4.»

Mosoly a maszk mögött. Bár az iskoláknak van már gyakorlatuk az online oktatásban, fel is vannak készülve rá, „nem kívánják” ezt a módszert

„Megizzasztanák”
az USR–PLUS-t
Ha a Nemzeti Liberális Párt és 
az USR–PLUS közötti koalíció 
helyreállítása napirendre is kerül, 
egyáltalán nem biztos, hogy az 
USR–PLUS visszakapja ugyana-
zon minisztériumokat, amelyeket 
birtokolt – fi gyelmeztetett a PNL 
főtitkára. Anca Dragu, a szenátus 
elnöke eközben napirendre tűzetné 
a kormány ellen benyújtott bizal-
matlansági indítványt.   5.»

Óriási eltérés 
a nyugdíjak között
Meghaladja a 800 lejt a legnagyobb 
és a legkisebb átlagnyugdíjjal ren-
delkező megye közötti különbség 
a legfrissebb statisztikák szerint. 
Az adatsorokból arra is fény derül, 
hogy bár a nyugdíjpont értéke nem 
nőtt, a romániai átlagnyugdíj több 
mint 15 százalékkal nőtt egy év 
alatt.  7.»

Évadnyitás a váradi
fi lharmóniánál
Kezdődik holnap az új évad a 
Nagyváradi Állami Filharmóniá-
nál, amely a nyáron sem pihent, 
és a következő időszakban is 
tartalmas műsort kínál közönsé-
gének. A tervekről, lehetőségekről 
Nagy Kálmán hegedűművész, a 
zenekar koncertmestere beszélt a 
Krónikának.  9.»

Virágos erkélyek, 
zöldövezetek versenye
A kincses város legszebb virá-
gos erkélyét és ablakát keresik a 
Kolozsvári Városszépítő Egylet 
által meghirdetett versenyen. Az 
ötödik alkalommal megszervezett 
vetélkedő arra ösztönzi a lakó-
kat, hogy közvetlen környezetük 
gondozásával élhetőbbé, eszté-
tikusabbá varázsolják a kincses 
várost – mondta el lapunknak 
Gergely Balázs, a szervezet elnöke. 
A versenyre október 3-ig jelent-
kezhetnek az érdeklődők több 
kategóriában.  12.»

 » Az igazgató-
nő közölte, bár 
gyakorlatuk már 
van az online 
oktatásban, fel is 
vannak készülve 
rá, de egyáltalán 
„nem kívánják”.
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Fékezné az állam a járványügyileg
kockázatos utazásokat  2.»

Magyar támogatásból megvalósult
oktatási épületeket
avattak Erdélyben  3.»

Romániában a legmagasabbak
a munkabérek terhei  6.»
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