
AZ INTÉZMÉNYEK KÉTHARMADA MEGNYÍLIK MA A GYEREKEK ELŐTT

A tanárok átoltottságától 
függ a jelenléti oktatás

A romániai iskolák és óvodák több mint kétharmadában jelenléti oktatással 
folytatódik ma a tanítás a kéthetes kényszervakáció után. Azonban sokaknak 
nem tetszik az új feltétel, miszerint a személyzet legalább 60 százalékának 
beoltva kell lennie koronavírus ellen. A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető jellegűnek nevezte a 
döntést. Tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek és a diákok képviselői is. 4.»

Tárt kapukkal várnak, de nem mindenhol. Az iskolai személyzet oltakozási kedve a jelenléti oktatás „nyitjává” vált a legújabb döntés szerint

Diáktiltakozás 
a zöldigazolás ellen
Több mint ötszáz egyetemista 
és egyetemi alkalmazott írta alá 
csütörtök délutánig azt a tiltako-
zó levelet, amelyben követelik, 
hogy a Sapientia EMTE biztosít-
son egyenlő jogokat hallgatói 
számára az oktatás terén. A 
kezdeményezők több javaslatot 
fogalmaztak meg, például az 
egyetem által biztosított ingyenes 
tesztelési lehetőséget a zöldiga-
zolvánnyal nem rendelkező 
hallgatók számára.    7.»

Érik a bukaresti
nagykoalíció
Nagykoalíció körvonalazódik a 
politikai riválisnak számító kor-
mányzó liberálisok és az ellen-
zéki szociáldemokraták között, 
az RMDSZ részvételével Buka-
restben. A PNL és a PSD vetésfor-
góban töltheti be a kormányfői 
tisztséget.  5.»

„Bearanyozott”
karcsapások
Szabó Szebasztián három Euró-
pa-bajnoki címet is ünnepelt az 
úszók kazanyi rövidpályás-Euró-
pa-bajnokságán. Ha a magyaror-
szági sportolóktól már megszok-
tuk a hasonló sikereket, ezúttal 
Romániának is volt oka ünnepel-
ni: David Popovici aranyérmet 
szerzett, Robert Glință nyakába 
pedig – korábbi bronza után – 
ezüstérmet akasztottak.  11.»

» A tanügymi-
niszter jelezte: a 
betegségen át-
esést nem veszik 
fi gyelembe, csak 
az oltásfelvételt. 

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Fennmaradásukért küzdenek az
erdélyi kisgazdák járvány idején  

3.»

Magyarország vörös zónába került,
szigorodtak a beutazási feltételek
  6.»

Rehabilitáltatná Bekét és Szőcsöt
a Kisebbségi Jogvédő Intézet  6.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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