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400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
E-mail: kronika@kronika.ro

Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 

és a he lyi pos ta hi va tal ok nál le het. 
Pos tai re gi o ná lis ka ta ló gus szá mok: 
Bu ka rest – 14201, Bras só – 15007, 

Kolozs – 14009, Temes – 13107. 
Elő fi ze té si díj 25 lej/hó nap.

FO
NT

OS
!

A S
ZE

RK
ES

ZT
ÕS

ÉG
 CÍ

ME
:

SZ
ER

KE
SZ

TÕ
SÉ

G

A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.

Hon lap: www.kronika.ro
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(535600 Székelyudvarhely, 
Szentimre u. 17., tel.: 0266-218361)
ISSN: 1454-7821

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult 

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs
Tar ta lom igaz ga tó: 
Szüszer-Nagy Ró bert
Ügy ve ze tő igaz ga tó: 
Deák Sándor

Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 

Rovatvezető: 
Bá lint Esz ter (er dé lyi tu dó sí tá sok, 
gaz da ság) 

Rovatszerkesztők: 
Gyergyai Csa ba, Kőrössy And rea,
Pap Me lin da (er dé lyi tu dó sí tá sok), 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra, élet mód), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: 
Bí ró Blan ka 
(Sep si szent györgy – 0744-778684), 
Kiss Előd Ger gely 
(Ko lozs vár – 0741-697462), 
Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0744-778683), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka 
(Nagy vá rad – 0744-778640)

Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta

Képszerkesztő: Biró Ist ván

Mar ke ting me ne dzser: 
Szatmári Bence (0768-183838)

Lap terv: Elekes Zsolt, Szabó Zsolt

Nyo más: Ud var he lyi Hír adó Kft., 
Székelyudvarhely

Ter jesz tés: 
Ferenczy György (0744-543295)

ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Kifogásolják az egyetemisták, hogy nem vonatkozik mindenkire az ingyenes vonatozás

„Visszalépett a tanügyi rendszer”

Kifogásolják az országos 
diák- és hallgatói szer-
vezetek, hogy a kormány 

a 2017/2018-as tanévtől nem 
biztosítja az ingyenes vonato-
zás lehetőségét a 26 évnél idő-
sebb egyetemisták számára, 
holott az előző évben a kedvez-
mény kortól függetlenül minden 
diákra vonatkozott. Az egye-
temistákat képviselő szerve-
zet (UNSR) nyílt levelet küldött 
Mihai Tudose kormányfőnek és 
Liviu Pop oktatási miniszter-
nek, amelyben rámutatnak: az 
intézkedés ellenkezik az esély-
egyenlőség elvével. Szerintük 
az ingyenes vonatutazás kor-
tól, nemtől, nemzetiségtől vagy 
más kritériumtól függetlenül 
mindegyik hallgatónak joga kel-
lene hogy legyen. „Minden cso-
da három napig tart, az értékes 
dolgok egy életen át tartanak, 
egy populista ígéret pedig egy 
évig tart ki” – fogalmaznak a 
szervezet vezetői, akik úgy vé-
lik, a romániai oktatási rend-
szer visszafele tett egy lépést. 
Az egyetemisták magyaráza-
tot kérnek a tanügyminiszter-
től az intézkedésre, ugyanak-
kor ennek költségvetésre gya-
korolt hatásáról is kimutatást 

szeretnének. Nyílt levelükben 
rámutatnak: a szaktárca hon-
lapján megtalálható statiszti-
kák szerint 2009 és 2015 között 
az egyetemisták alig 5 százalé-
ka volt 25 és 29 év közötti, így 
gazdasági szempontból semmi-
képpen nem tartják indokoltnak 
az intézkedést.

Hasonló állásponton van az 
ország diákszervezeteit tömörí-
tő szövetség (ANOSR), amelynek 
vezetői közleményükben úgy fo-

galmaznak: csalódottak amiatt, 
hogy a hatályos törvények „egyes 
értelmezései alapján” a kormány 
többé nem teszi lehetővé, hogy 
a 26 év fölöttiek is ingyen utaz-
hassanak a belföldi vonatjárato-
kon. Mint rámutatnak: az oktatá-
si minisztérium jogi igazgatósá-
ga által nemrég megfogalmazott 
álláspont nyomán számos felső-
oktatási intézményben leállítot-
ták a 26 évnél idősebb hallgatók 
számára az utazási igazolvány 

kibocsátását. Az ANOSR képvi-
selői több ízben tárgyaltak az ok-
tatási minisztérium jogi igazga-
tóságának szakértőivel, de a ta-
lálkozók „nem végződtek pozití-
van”. A szaktárca szerint az ok-
tatási törvény módosítására len-
ne szükség a probléma megoldá-
sához, így a diákszervezetek fel-
szólították a kabinetet, hogy erre 
mielőbb kerítsen sort. 

KŐRÖSSY ANDREA

Diszkriminációnak tart-

ják az egyetemisták, 

hogy a 26 évnél idősebb 

hallgatók ettől a tanév-

től nem utazhatnak in-

gyen a vonatjáratokon.

Ezt megjegyezték. A diákok szerint a kormány diszkriminálja a 26 évnél idősebb hallgatókat 

Utcára vonultak a mentőszolgálatok alkalmazottai
Bukarestben tüntettek tegnap a 
mentőszolgálatok alkalmazottait 
képviselő szakszervezeti tagok, 
akik előbb a munkaügyi, majd az 
egészségügyi minisztérium épü-
lete előtt gyűltek össze, végül pe-
dig utcai felvonulással zárták az 
akciót, amelyen az Agerpres hír-
ügynökség beszámolója szerint 
néhány százan vettek részt. Dél 
körül a Gheorghe Chiş szakszer-
vezeti elnök vezette bizottság az 
egészségügyi tárca képviselői-

vel tárgyalt. Florian Bodog egész-
ségügyi miniszter a találkozó 
után arról biztosította az érintet-
teket, hogy nem fog csökkenni a 
mentődolgozók bére, ugyanak-
kor közölte, a kormány napirend-
jén szerepel egy jogszabályterve-
zet új mentőautók beszerzéséről. 
„A páciens nagyon fontos, és ah-
hoz, hogy a páciensnek jó legyen, 
önöknek megfelelő munkakörül-
ményekre és nyugodtságra van 
szükségük” – fogalmazott a tár-

cavezető. A mentősök a közalkal-
mazottak bérezésére vonatkozó 
törvény módosítását, a sürgős-
ségi ellátásban a munkahelyek 
számának növelését, valamint a 
keretszerződés megkötését kö-
vetelik, amely alapján 2018-ban 
új mentőautókat lehet vásárolni. 
Az alacsony bérek és pluszjutta-
tások mellett a munkakörülmé-
nyekkel is elégedetlenek. Továb-
bá kifogásolják, hogy a kormány 
január elsejétől a bérek alapján 

fizetendő állami hozzájárulások 
egy részét a munkaadó helyett 
az alkalmazottra terhelné, ennek 
nyomán a beígért közalkalma-
zotti béremelés elenyésző lenne. 
Gheorghe Chiş a Mediafax hír-
ügynökségnek azt nyilatkozta: 
első alkalommal fordul elő, hogy 
tiltakozó akció keretében az ut-
cára vonulnak annak érdekében, 
hogy kifogásaikról tárgyalhassa-
nak az illetékes miniszterekkel. 
Rámutatott: a mentőszolgálatok 
autóparkja siralmas állapotban 
van, és két éve nem tudják meg-
kötni az új járművek beszerzését 
lehetővé tevő keretszerződést. 
Hozzátette: komoly gondok van-
nak a személyzet tekintetében is.

Az érdekvédelmi szervezet 
október 5-én kezdett országos 
tiltakozó akcióba, amelynek ke-
retében A4-es lapokat helyez-
tek el a mentőautókra „Orszá-
gos tiltakozás” felirattal, az al-
kalmazottak pedig fehér kar-
szalagot viseltek. A akció nem 
befolyásolja a sürgősségi mun-
kavégzést. A kormány január 
elsejétől hatályba lépő intézke-
dése, illetve általában a kifogá-
solt munkakörülmények miatt 
az elmúlt hetekben az Alfa Kar-
tell szakszervezeti tömb és az 
Egészségügyi Szolidaritás nevű 
szakszervezet is tüntetett Bu-
karestben. 

K. A.
Megfelelő körülményekre vágynak. A mentősök a munkahelyek számának növelését sürgetik 
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